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Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 4 september 2017 kl 14.00.

Ulf Olsson
Göran Björklund

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom
vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)
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Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering
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Val av protokolljusterare
Kc

1

Anmälningsärende:
a)

Direktionsprotokoll 2017 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund.
(2017/KS0323 106-1)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
Kc
Kc

PF

2
3

1

Valkretsindelning i enlighet med 4 kap 11 § vallagen.
(2016/KS0526 111-1)

(Bil)

Införande av referensgrupp till Centrum för kunskap och
säkerhet (CKS).
(2017/KS0492 167-1)

(Bil)

Revidering av Miljö- och konsumentnämndens reglemente.
(2017/KS0534 001-2)

(Bil)

PF

2

Minska CO2-belastningen vid resor till och från arbetet (Budgetuppdrag 2017).
(2017/KS0269 029-1)
(Bil)

PF

3

Svar på motion av Bengt Bohlin (S) och Sofia Bohlin (S): att låta
elever få vara med och rekrytera nya rektorer.
(2017/KS0304 023-1)
(Bil)

M

1

Försäljning av ca 4900 m2 av Viared 5:1 till Högström & Larsson
Property AB.
(2017/KS0491 253-2)
(Bil)

E

1

Anmälningsärenden:
a)
b)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2017-07-31.
(2017/KS0008 049-1)

(Bil)

Tolkförmedling Väst; Förslag till budget och
verksamhetsplan 2018-2020.
(2017/KS0511 135-1)

(Bil)
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c)

Statsbidrag. Tidiga insatser för asylsökande.
(2017/KS0209 133-3)

(Bil)

(Förslag: a-c till handlingarna)
E

E
E

2

3
4

Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås; Årsredovisning och
revisionsberättelse 2016 med anhållan om ansvarsfrihet.
(2017/KS0565 007-1)

(Bil)

Landskamp på Borås Arena.
(2017/KS0575 808-3)

(Bil)

Anslagsframställan för ombyggnad av Daltorpskolan g:a
gymnastiksal. Stora Tvärgränd 1. Kv Vallmon. 504 33 Borås.
(2016/KS0820 282-3)

(Bil)

E

5

Yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping avseende Malmen
Montessori ./. Borås Stad.
(2016/KS0291 611-3)
(Bil)

N

1

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (L): Kommunikation
med näringsidkare.
(2016/KS0490 141-1)
(Bil)

SP

1

Yttrande över ansökan om planbesked för Druvefors,
Solrosen 1.
(2017/KS0422 214-2)

(Bil)

SP

2

Svar på remiss av regional handlingsplan för klimatanpassning i
Västra Götalands län 2018-2020.
(2017/KS0411 400-2)
(Bil)

SP

3

Revidering av vattenskyddsområden för Borås Stad, Rångedala,
Bredared och Dalsjöfors.
(2015/KS0155 432-2)
(Bil)

SP

4

Yttrande över förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029.
(2017/KS0499 501-2)
(Bil)

SP

5

Granskningsyttrande över detaljplan för Bergsäter, Bergsäter 1:1,
Backadalen.
(2015/KS0219 214-2)
(Bil)
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SP

SP

6

7

Granskningsyttrande över ändring av detaljplan för Hulta,
Hultalund 3.
(2014/KS0554 214-2)

(Bil)

Yttrande över ansökan om planbesked för detaljplan för
Trandared, Järnhättan 5.
(2017/KS0401 214-2)

(Bil)

Kc 1a) anmälningsärende
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)

Kc 2

BESLUTSFÖRSLAG

Valkretsindelning i enlighet med 4 kap 11 § vallagen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Stad indelas i 3 valkretsar enligt upprättade förslag.
Föreslå länsstyrelsen i Västra Götalands län att fastställa Kommunfullmäktiges beslut för Borås Stad.

2017-08-15
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-08-24
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0526 111
Handläggare: Saier Yousef, tfn 033-35 70 69
Datum/avdelningschef: 2017-08-14/Göran Björklund

Programområde: 1
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Dnr 2016/KS0526 111

Sekretariatet
Saier Yousef
Kommunfullmäktige

Valkretsindelning i enlighet med 4 kap 11 §
vallagen
Borås Stad är indelad i tre valkretsar. Sista valkretsindelningen var 1993, då skildes
Bollebygd från Borås.
I 4 kap 11§ vallagen anges, i nu aktuella hänseende, att vid val till Kommunfullmäktige är kommunen en enda valkrets, om inte något annat följer av 12 §.
I 4 kap 12 § vallagen anges, att om en kommun har 36 000 personer eller fler som har rösträtt, får
kommunen delas in i två eller flera valkretsar. I samma lagparagraf står det också att en valkrets
bör utformas så att den får minst 13 fasta valkretsmandat.
I 4 kap 13 § vallagen anges, att indelningen i valkretsar skall beslutas i fullmäktige senast den 31
oktober årets före det valår då den nya indelningen skall gälla för första gången. För att gälla skall
beslutet vara fastställt av Länsstyrelsen.
I 4 kap 14 § vallagen anges, att mandaten i Kommunfullmäktige i en kommun som är indelat i
valkretsar består av fasta valkretsmandat och utjämningsmandat.
Frågan togs upp på Valnämndens sammanträde under beredningsprocessen. Valnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att Borås stad fortsätter vara tre valkretsar, se bilaga.
Ärendet kom upp till Kommunstyrelsen vilket senare blev remitterad till nuvarande
politiska partier i Kommunfullmäktige, se remissammanställningsbilaga.
De nya ändringarna i Vallagen innebär att det även vid val till Kommunfullmäktige
inrättas utjämningsmandat. Effekten av detta blir att en bättre proportionalitet kommer att uppnås mellan valresultat och mandatfördelning, varför det saknas skäl att
ändra befintlig valkretsindelning. En förändring av valkretsindelningen till en enda
stor valkrets skulle dessutom avsevärt försvåra arbetet med onsdagsräkningen och ge
partierna ändrade förutsättningar för sitt nomineringsarbete.
Rent praktiskt tror Valnämnden att med tre valkretsar blir det mycket lättare samt
enklare att hantera röstmottagningen än att ha en valkrets. Rutiner som Valnämnden
brukar följa vid genomförande av valet är baserade på att Borås stad är indelad i nuvarande indelning (3 valkretsar).
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Slutligen kan det sägas att det saknas betydelse från ett demokratiskt perspektiv om
kommunen är en enda valkrets eller är indelad i tre valkretsar eftersom den nya vallagen säkrar proportionalitet för mandatfördelning vid val till Kommunfullmäktige.
Svårigheten ligger i frågan om framförallt preliminära Valnämndens rösträkning d v s
onsdagsräkning som är ett viktigt moment när det gäller genomförandet av valet, varför det är viktigt att fortsätta med tre valkretsar.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Stad indelas i 3 valkretsar enligt upprättade förslag.
Föreslå länsstyrelsen i Västra Götalands län att fastställa Kommunfullmäktiges beslut för
Borås Stad.

KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Göran Björklund
Kommunsekreterare

Sida
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Dnr 2016/KS0526 111

Sekretariatet
Handläggare: Saier Yousef
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Valkretsindelning i enlighet med 4 kap 11 §
vallagen
Valnämnden i Borås Stad har skapat ett ärende om valkretsindelning på grund av valllagsändring.
I ärendet föreslår Valnämnden att Borås Stad skall fortsätta att ha tre valkretsar vid
val 2018, samma antal valkretsar som Borås Stad har haft sedan 1993 då gick kommunen gick från 4 till 3 valkretsar.
Nuvarande politiska partierna i Kommunfullmäktige har fått tillfälle att yttra sig över
rubricerat ärende genom att besvara remissen från Kommunstyrelsen.
Borås Stad har för nuvarande tre valkretsar, Borås 1, Borås 2 och Borås 3. Denna
indelning har varit så sedan 1993. Under varje valkrets finns det ett antal valdistrikt
som är sammanlagt 81 valdistrikt.
Vid de senaste valen till Kommunfullmäktige har några politiska partier använt sig av
valkretslistor. En ändring i antalet valkretsar skulle kunna medföra svårigheter för
dessa partier att nominera sina kandidater. Borås Stad vill behålla sina tre valkretsar då
det finns rutiner vid valgenomförande som är anpassad till denna indelning.
Kommunfullmäktige i Borås Stad föreslår Länsstyrelse i Västra Götalands län besluta
Fastställa Kommunfullmäktiges beslut att Borås Stad indelas i tre valkretsar vid val till
Kommunfullmäktige.
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Per-Olof Höög
Kommunfullmäktiges Ordförande
Göran Björklund
Kommunsekreterare

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Sida
1(1)

Remissammanställning
2017-09-04

Dnr 2016/KS0526 111

Stadsledningskansliet
Sekretariatet
Saier Yousef

Valkretsindelning i enlighet med 4 kap 11 §
vallagen
Nuvarande partier i Kommunfullmäktige har fått tillfälle att yttra sig över rubricerat
ärende.
De som har besvarat remissen är Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna, se bilaga.
Vänsterpartiet tillstyrker Valnämndens förslag med att behålla nuvarande 3 valkretsar
i Borås.
Kristdemokraterna avstyrker Kommunstyrelsens förslag att Borås stad indelas i 3
valkretsar.
Sverigedemokraterna tillstyrker att Borås stad har kvar tre valkretsar.
Miljöpartiet förordrar att Borås stad från och med Kommunfullmäktigevalet 2018 ska
bestå av en valkrets.
Centerpartiet förordrar att Borås stad vid valet 2018 organiseras som en valkrets.
Liberalerna förordrar att Borås Stad vid valet 2018 organiseras som en valkrets.
Socialdemokraterna förordra att Borås stad behåller en indelning med tre valkretsar.

Stadsledningskansliet, Sekretariat

Saier Yousef
Valledare
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Remissvar från Vänsterpartiet, valkretsindelning för Borås Stad
Vänsterpartiet tillstyrker förslaget till valkretsindelning
Vänsterpartiet anser att proportionalitet i fördelning av mandat är av stor
betydelse, genom införandet av kommunala utjämningsmandat uppnås en
rättvisare fördelning av mandat, därmed ser vi inga hinder för att Borås Stad
även fortsättningsvis indelas i tre valkretsar.
Borås 2017‐03‐19
Ida Legnemark, ordförande Vänsterpartiet Borås

Kristdemokraterna Borås
REMISSVAR
Sida
1(2)
Kristdemokraterna i Borås
Handläggare, telefon
2017-03-25
Diarienummer
2016/KS0526

Kommunstyrelsen

Valkretsindelning i enlighet med 4 kap 11 §
vallagen
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0526

Partiets beslut
Avstyrkan av kommunstyrelsens förslag att Borås stad indelas i 3 valkretsar.
Kristdemokraterna förslår att Borås Stad består av en valkrets.

Partiets yttrande i sammanfattning
Kristdemokraterna förslår att Borås Stad består av en valkrets.
Grundregeln i vallagen är nu att en kommun består av en valkrets. Det tidigare kravet om att
en kommun, med minst 24 000 röstberättigade var tvingad att delas in i valkretsar är borttaget
fr.o.m. allmänna valen 2018.

Partiets yttrande i sin helhet
Efter ändringar i vallagen är nu grundregeln att en kommun består av en valkrets. Det tidigare
kravet om att en kommun, med minst 24 000 röstberättigade var tvingad att delas in i
valkretsar är borttaget fr.o.m. allmänna valen 2018.
Nya vallagen anger i 4 kap, §§ 11-12
”11 § Vid val till kommunfullmäktige är kommunen en enda valkrets, om inte något annat följer av 12 §.
12 § Om en kommun har 36 000 personer eller fler som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera valkretsar.
En kommun som har färre än 36 000 personer som har rösträtt får delas in i valkretsar endast om det finns särskilda
skäl för det.”

Valen till kommunfullmäktige har genom denna förändring gjorts proportionella med
utjämningsmandat, på samma sätt som i riksdags och landstingsvalen. Representationen blir
proportionsenligt utifrån hela valresultatet varvid valkretsarna i sak har spelat ut sin roll.
Detta innebär att Borås Stad nu har rätt att kunna bestå av en enda valkrets. Det som kvarstår
är regeln enligt kommunallagen, 5 kap, 1§ om hur stort ett fullmäktige minst måste vara.

Det huvudsakliga syftet med valkretsar var i den stora kommunreformen 1970 att lokala
intressen inte skulle förbises i kommunfullmäktige i samband med de stora
kommunsammanslagningarna runt i Sverige. Att lokala intressen som exempelvis fanns i den
tidigare mindre kommunen, som nu slagits samman i en större, inte skulle gå förlorat. Det har
nu gått 45 år sedan detta. Idag förekommer det ytterst sällan så lokala partier och lokala
intressen att valkretsarna har någon betydelse. Slutsatsen gällande valkretsindelningen är
därför att det i nuläget inte finns några skäl att behålla den. Borås Stad bör därför använda
grundregeln i nya vallagen om att kommunen utgör endast EN valkrets.
Borås Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.
Borås Ekonomiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås.
Borås Socialt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås.

Kristdemokraterna
Niklas Arvidsson
Ordförande

Valkretsindelning i enlighet med 4 kap 11 §
vallagen
Sverigedemokraterna tillstyrker ärendet.
Vi ser inga hinder i att Borås Stad har kvar sina tre valkretsar i och med
att utjämningsmandat införts.

Partiets beslut
Tillstyrker ärendet.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Socialt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås.

För Sverigedemokraterna
Patric Silfverklinga
Gruppledare
SD Borås
Borås 2017-03-22

Miljöpartiet de gröna i Borås
2014‐04‐18

Remissvar valkretsindelning
Den nya vallagen från 2014 medger att Borås stad skulle kunna ändra
valkretsindelningen till att utgöra en valkrets för hela kommunen istället för de tre
valkretsar Borås haft sedan kommunreformen 1970.
Partierna har nu via remissförfarande fått möjlighet att yttra sig i frågan.
Då de ”gamla” argumenten för att dela in Borås i flera valkretsar nu fallit, såsom att ta
tillvara speciella intressen som fanns en tidigare mindre kommun som gått upp i en
större, förordar vi att Borås stad från och med kommunfullmäktigevalet 2018 ska bestå
av en valkrets.

För MP Borås
Kjell Hjalmarsson

REMISSVAR
CENTERPARTIET

2017-04-19

Svar på remiss angående valkretsindelning i Borås.
Valsystemet ska vara enkelt att förstå och leda till bästa möjliga proportionalitet. I den nya
vallagen finns utjämningsmandat som eliminerar de brister i proportionalitet som tidigare fanns i
system med flera valkretsar. Det gör att proportionaliteten oavsett om det är en eller flera
valkretsar blir mycket god.
Med en valkrets blir det enklare, både för väljare och partier, att förstå utfallet i valet och särskilt
vad gäller personvalet.
Dessutom saknar Borås Stad sedan stadsdelsnämnderna avskaffades en geografiskt betingad
organisation som är ytterligare ett skäl till att Borås borde ha endast en valkrets.
Centerpariet Borås förordar att Borås Stad vid valet 2018 organiseras som en valkrets.
För Centerpartiet
David Hårsmar
Ordförande

Kerstin Hermansson
Gruppledare

REMISSVAR
LIBERALERNA BORÅS

2017-04-19

Svar på remiss angående valkretsindelning i Borås.
Valsystemet ska vara enkelt att förstå och leda till bästa möjliga proportionalitet. I den nya
vallagen finns utjämningsmandat som eliminerar de brister i proportionalitet som tidigare fanns i
system med flera valkretsar. Det gör att proportionaliteten oavsett om det är en eller flera
valkretsar blir mycket god.
Med en valkrets blir det enklare, både för väljare och partier, att förstå utfallet i valet och särskilt
vad gäller personvalet.
Dessutom saknar Borås Stad sedan stadsdelsnämnderna avskaffades en geografiskt betingad
organisation som är ytterligare ett skäl till att Borås borde ha endast en valkrets.
Liberalerna Borås förordar att Borås Stad vid valet 2018 organiseras som en valkrets.
Johan Wikander
Ordförande

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2017-02-13
§ 79
2016/KS0526 111
Valkretsindelning i enlighet med 4 kap 11 § Vallagen
Borås Stad är indelad i tre valkretsar. Sista valkretsindelningen var 1993, då skildes
Bollebygd från Borås.
I 4 kap 11§ vallagen anges, i nu aktuella hänseende, att vid val till Kommunfullmäktige är kommunen en enda valkrets, om inte något annat följer av 12 §.
I 4 kap 12 § vallagen anges, att om en kommun har 36 000 personer eller fler som
har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera valkretsar. I samma lagparagraf
står det också att en valkrets bör utformas så att den får minst 13 fasta valkretsmandat.
De nya ändringarna i Vallagen innebär att det även vid val till Kommunfullmäktige
inrättas utjämningsmandat. Effekten av detta blir att en bättre proportionalitet
kommer att uppnås mellan valresultat och mandatfördelning, varför det saknas
skäl att ändra befintlig valkretsindelning. En förändring av valkretsindelningen till en
enda stor valkrets skulle dessutom avsevärt försvåra arbetet med onsdagsräkningen
och ge partierna ändrade förutsättningar för sitt nomineringsarbete.
Förslag och yrkanden
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Stad indelas i 3 valkretsar enligt
upprättade förslag.
Föreslå länsstyrelsen i Västra Götalands län att fastställa Kommunfullmäktiges beslut
för Borås Stad.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar:
Återremittera ärendet ”Valkretsindelning i enlighet med 4 kap 11 § vallagen” i
enlighet med detta yttrande.
Skicka ärendet på remiss till nuvarande partier i Kommunfullmäktige.
Återkomma till Kommunstyrelsen för möjlighet att ta beslut i ärendet senast juni
2017, se bilaga.
Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Annette Carlsons (M) yrkande dock att juni 2017
ersätts av ”augusti 2017”.
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Ulf Olssons (S) ändring av tidsangivelse.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Annette Carlson (M):
Återremittera ärendet ”Valkretsindelning i enlighet med 4 kap 11 § vallagen” i enlighet med detta
yttrande.
Skicka ärendet på remiss till nuvarande partier i Kommunfullmäktige.
Återkomma till Kommunstyrelsen för möjlighet att ta beslut i ärendet senast augusti 2017.

2017-02-13

Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Ulf Olsson (S)

Ida Legnemark (V)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 februari 2017
Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel

2

Kc 3
Ny version i beslutsmeningen på beslutsförslag
samt skrivelse

BESLUTSFÖRSLAG

Införande av referensgrupp till Centrum för kunskap
och säkerhet (CKS)
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en referensgrupp till avdelningen Centrum för kunskap och säkerhet och
Kommunstyrelsen väljer in XX och XX att utgöra en referensgrupp.

2017-08-15
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-08-16
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0492 167
Handläggare: Peder Englund, tfn 033-357755
Datum/avdelningschef: 2017-07-14/Peder Englund

Programområde: 1

Sida
1(2)
2017-09-04

Dnr 2017/KS0492 167

Centrum för kunskap och säkerhet
Handläggare: Peder Englund

Införande av referensgrupp till Centrum för
kunskap och säkerhet (CKS)
Bakgrund
Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) har ett
brett och omfattande uppdrag. Avdelningen, som är under uppbyggnad, är organiserad i tre inriktningar, Kunskap, Oegentligheter och korruption samt i en säkerhetsenhet. Avdelningen ska också ansvara för säkerhetsskyddsarbetet i Borås Stad.
Kunskapsinriktningen ska strategiskt och långsiktigt motverka att kriminell verksamhet, oegentligheter och korruption tar sig in i Borås Stads verksamheter. Inriktningen
ska också förebygga, förhindra och upptäcka organiserad brottslighet, våldsbejakande
extremism, gängkriminalitet, våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.
Avdelningens arbete i Kunskapsinriktningen har redan identifierat och omhändertagit
ett stort behov i Borås Stads olika verksamheter. Dessutom har arbetet identifierat
tydliga synergier mellan kunskapsinriktningens olika områden både vad gäller individer och företeelser samt producerat underlag för negativa beslut avseende föreningar
och företag i Lagen Om Valfrihet där fusk och oegentligheter avslöjats. Borås Stads
upphandlingsprocesser 2016 har kartlagts och kommer att utgöra underlag för CKS
fortsatta arbete för att förebygga, förhindra och upptäcka den ekonomiska organiserade brottsligheten i Borås Stad och dess bolag.

Förslag
CKS uppdrag har beroenden och beröringar med i stort sett alla Borås Stads verksamheter och bolag i större eller mindre omfattning. Uppdraget är både organisationsoch myndighetsöverskridande vilket innebär olika former av avvägningar, avgränsningar och initiativ både strategiskt och långsiktigt för att få en för medborgarna och
Borås Stad bra och effektiv verksamhet.
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Det föreslås, att en referensgrupp knyts till CKS och främst till Kunskapsinriktningen,
för att utgöra stöd och råd i strategiska frågor samt för att underlätta kommunikationen mellan CKS och Borås Stads nämnder och bolag.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en referensgrupp till avdelningen Centrum för kunskap och
säkerhet och Kommunstyrelsen väljer in XX och XX att utgöra en referensgrupp.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Peder Englund
Avdelningschef CKS
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BESLUTSFÖRSLAG

Revidering av Miljö- och konsumentnämndens
reglemente
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Miljö- och konsumentnämndens reglemente kompletteras med att Miljö- och konsumentnämnden fullgör
kommunens uppgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

2017-08-09
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-08-14
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0534 001
Handläggare: Pelle Pellby, tfn 033-35 71 66
Datum/avdelningschef: 2017-07-05/Per Olsson

Programområde: 2

Sida
1(1)
2017-09-04

Dnr 2017/KS0534 001

Stadsledningskansliet
Personal och förhandling
Handläggare: Pelle Pellby
Kommunfullmäktige

Revidering av Miljö- och konsumentnämndens
reglemente
From den 1 juli finns en Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Den nya lagen reglerar bland annat att elektroniska cigaretter inte får säljas till
någon under 18, att butiker som säljer elektroniska cigaretter ska anmäla detta till
kommunen liksom vilka myndigheter som ska ansvara för tillsynen.
Miljö- och konsumentnämnden fullgör sedan tidigare kommunens uppgifter enligt
tobakslagen och det är rimligt att nämnden också fullgör kommunens uppgifter enligt
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Det innebär att nämndens
reglemente bör kompletteras med den uppgiften.
Miljö- och konsumentnämnden har informerats om att lagen kan komma att falla
under nämndens ansvarsområde.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Miljö- och konsumentnämndens reglemente kompletteras med att Miljö- och konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef
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Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden

800:1

Reglemente för Borås Stads Miljöoch konsumentnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-11-23
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en
ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr. o m 2017-01-01.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Miljö- och konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt
de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och
hälsoskyddsområdet med undantag för det som enligt Kommunfullmäktiges beslut skall fullgöras av
annan nämnd.
Miljö- och konsumentnämnden svarar också för kommunens konsumentrådgivning samt för budget- och
skuldsaneringsrådgivning.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter

I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, åligger det
Miljö- och konsumentnämnden att särskilt
1.

Fullgöra kommunens uppgifter inom livsmedelslagstiftningen och foderlagstiftningen

2.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt alkohollagen,

3.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt tobakslagen,

4.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,

5.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt strålskyddslagen, enligt lagen om skyldighet att
tillhandahålla förnybara drivmedel och enligt lagen om sprängämnesprekursorer,

6.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa,

7.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

8.

Svara för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare anges i
gällande kommunala renhållningsordning.

§ 3 Övrigt

Det är även nämndens uppgift att
1. svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan,
2. svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på annan,
3. följa utvecklingen i kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och därvid utarbeta
de förslag och bereda de ärenden som är påkallade eller ankommer på kommunen,
4. medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs,
5. genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom allmän
information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi och konsumentfrågor
inom kommunen.

Kommunal författningssamling för Borås 2017

Reglemente för Miljö- och konsumentnämnden

800:1

Reglemente för Borås Stads Miljöoch konsumentnämnd
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-11-23, reviderad 2017-xx-xx
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en
ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller fr. o m 2017-01-01.
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter

Miljö- och konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt
de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och
hälsoskyddsområdet med undantag för det som enligt Kommunfullmäktiges beslut skall fullgöras av
annan nämnd.
Miljö- och konsumentnämnden svarar också för kommunens konsumentrådgivning samt för budget- och
skuldsaneringsrådgivning.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter

I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver, åligger det
Miljö- och konsumentnämnden att särskilt
1.

Fullgöra kommunens uppgifter inom livsmedelslagstiftningen och foderlagstiftningen

2.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt alkohollagen,

3.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt tobakslagen,

4.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel,

5.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt strålskyddslagen, enligt lagen om skyldighet att
tillhandahålla förnybara drivmedel och enligt lagen om sprängämnesprekursorer,

6.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors
hälsa,

7.

Fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

8.

Svara för de arbetsuppgifter och beslut i avfalls- och renhållningsfrågor som närmare anges i
gällande kommunala renhållningsordning.

§ 3 Övrigt

Det är även nämndens uppgift att
1. svara för miljövården i kommunen i den mån det inte ankommer på annan,
2. svara för naturvårdsfrågorna i kommunen i den mån det inte ankommer på annan,
3. följa utvecklingen i kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende och därvid utarbeta
de förslag och bereda de ärenden som är påkallade eller ankommer på kommunen,
4. medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsområde berörs,
5. genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor och genom allmän
information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi och konsumentfrågor
inom kommunen.
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PF 2

BESLUTSFÖRSLAG

Minska CO2-belastningen vid resor till och från arbetet
(Budgetuppdrag 2017)
Under 2016 skapades förutsättningar för medarbetarna att välja andra alternativ att resa genom nettolöneavdrag för köp av Västtrafiks årskort samt hyra av förmånscykel med bruttolöneavdrag. 2016 skrevs
ett nytt distansavtal som ger förvaltningarna möjlighet att besluta om distansarbete för medarbetarna.
För att få medarbetarna att välja ett mer hälsosamt, ekonomiskt och miljövänligt sätt att resa till och
från arbetet krävs ett riktat beteende- och attitydförändrande arbete för medarbetarna.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Notera informationen om det pågående arbetet med att minska CO2-belstningen vid resor till och från arbetet.
Förklara uppdraget avslutet.

2017-08-23
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-08-24
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0269 029
Handläggare: Camilla Jansson, tfn 033-35 77 53
Datum/avdelningschef: 2017-08-23/Per Olsson

Programområde: 1

Sida
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Dnr 2017/KS0269

Stadsledningskansliet
Avd: Personal och förhandling
Handläggare: Camilla Jansson

Minska CO2-belastningen vid resor till och
från arbetet (Budgetuppdrag 2017)
Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige i 2017 års budget att
arbeta vidare med åtgärder för att hjälpa stadens anställda att minska CO2belastningen vid resor till och från arbetet. Kommunstyrelsen får också i uppdrag att
utreda hur distansarbete kan användas för nämnda ändamål.
Åtgärder för att minska CO2-belastningen
Under 2016 har Borås Stad skapat förutsättningar för medarbetarna att välja andra
alternativ att resa genom nettolöneavdrag för köp av Västtrafiks årskort samt hyra av
förmånscykel med bruttolöneavdrag. Arbetet enligt Cykelplanen har fortgått med
utveckling av cykelstråk samt arbetet med attitydförändringar som riktar sig till medborgare.
Studenter från Miljöbron genomförde en studie på de medarbetare som hyrt en förmånscykel. Studien visar att de personer med kortare pendlingssträcka i större omfattning ökade cykelpendlingen jämfört med de som hade längre till arbetet. Kvaliten
på cykelvägarna och möjligheten till cykelparkering på arbetsplatsen var också faktorer som påverkade cykelpendlingen.
Distansarbete
Under hösten 2016 upprättades ett nytt lokalt kollektivavtal för distansarbete som i
sina anvisningar tydliggör arbetsgivarens arbetsmiljöansvar utifrån AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Avtalet definierade även distansarbete och tillfälligt
distansarbete samt ger respektive förvaltning ansvaret att tydliggöra användningen
utifrån verksamhetens uppdrag och förutsättningar. Vid genomgång av hur avtalet
används visar att endast ett fåtal medarbetare har ett avtal om distansarbete. Huruvida
de personerna vanligtvis åker bil eller kollektivt till arbetet framgår inte. De personer
som har ett avtal bor i en annan kommun.
Tillfälligt distansarbete som beviljas av chef vid varje händelse förekommer i en större
omfattning även om det ändå är i undantagsfall.
Genom det årliga initiativet ”jobba hemma-dagen” vill en rad svenska företag främja
ett flexibelt, miljövänligt och mer demokratiskt arbetsliv i Sverige. En ny undersökning från Sifo (genomförd på uppdrag av Citrix, ref www.it-finans.se) visar dock att
knappt var tredje svensk arbetsgivare idag är positivt till att deras medarbetar arbetar
hemifrån. I en studie där tjänstemän tillfrågats (ref telekomidag.se) om distansarbete
framkommer att många upplever att det är svårt att komma åt system hemifrån och
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att det är krångligare att delta i möte. En tolkning av SIFO undersökningen är att
trenden att jobba på distans avtar.
I Strategisk plan för omställning av transportsektorn för fossilfrihet (ER 2017:07)
framkommer att arbetsformer med resfria möten, distansarbete och andra IKTtjänster (Informations- och Kommunikationsteknik) har stor potential att minska
behovet av transporter. Enligt Miljörapport för Borås Stad 2016 används klimatkompensationen till inköp av cyklar i stor utsträckning, vilket minskar utsläppen för resor i
tjänsten.
Distansarbete minskar CO2-belastningen för resor till och från arbetet, och är ett
miljövänligt alternativ. Varje förvaltning fattar beslut enligt distansavtalet och tar då
hänsyn till samtliga strategiska målområden i Vision 2025.
Fortsatt arbete
För att få medarbetarna att välja ett mer hälsosamt, ekonomiskt och miljövänligt sätt
att resa till och från arbetet krävs ett beteende- och attitydförändrande arbete. Borås
Stads arbete är en del av Västra Götalandsregionens arbete hållbart resande Väst som
har flera projekt att ansluta sig till. Beteende- och attitydförändrande arbete behöver
riktas mer mot våra medarbetare för att påverka deras val. Borås Stad behöver skapa
förutsättningar för god cykelparkering för både medborgare och medarbetare. Verksamheterna behöver i vissa fall skapa möjlighet för medarbetare att byta om och förvara bland annat blöta cykelkläder. Cykelplanen och samarbetet med Västtrafik fortsätter för en god utveckling av alternativa transportmedel än bil.

PF 3
BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Bengt Bohlin (S) och Sofia Bohlin
(S): att låta elever få vara med och rekrytera nya rektorer
Frågan om att låta elever vara med och rekrytera rektorer behöver utredas. Det handlar dels om
elevinflytande dels om hur rekryteringsprocessen utformats i Borås Stad.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och därefter besluta om hur rekrytering av rektorer ska hanteras.
Motionen är därmed besvarad.
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Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
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Samverkan

Annette Carlson
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Dnr 2017/KS0304 023

Stadsledningskansliet
Personal- och förhandlingsavdelningen
Pelle Pellby
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Bengt Bohlin (S) och Sofia
Bohlin (S): att låta elever få vara med och rekrytera nya rektorer
Ärendet
Bengt Bohlin (S) och Sofia Bohlin (S) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde
2017-03-16 lämnat ovanstående motion.
I motionen föreslås att Borås Stad utreder och kommer med förslag på hur rekrytering av rektorer ska hanteras, där eleverna ges utrymme att ställa frågor till kandidaterna.
Överväganden
Frågan om att låta elever vara med och rekrytera rektorer behöver utredas. Det handlar dels om elevinflytande dels om hur rekryteringsprocessen utformats i Borås Stad.
Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan och har ansvar för kommunens
arbetsgivarpolitik. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda och därefter besluta om
hur rekrytering av rektorer ska hanteras.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och därefter besluta om hur rekrytering av rektorer
ska hanteras.
Motionen är därmed besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Per Olsson
Personalchef
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BESLUTSFÖRSLAG

Försäljning av ca 4900 kvm av Viared 5:1 till Högström
& Larsson Property AB
En överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats med Högström & Larsson Property AB om
försäljning av 4 900 kvm av fastigheten Viared 5:1. Marken som överlåts ska överföras till köparens
fastighet Vindtyget 5, med adress Ödegärdsgatan 14, i Viared. Köpeskillingen utgör 1 323 000 kronor.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
I enlighet med upprättad överenskommelse om fastighetsreglering sälja 4 900 kvm av fastigheten Viared 5:1 för
1 323 000 kronor till Högström & Larsson Property AB.
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Tom Andersson
Kommunalråd
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Samverkan

Morgan Hjalmarsson
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Översiktskarta

Vindtyget 5

Område som överförs till Vindtyget 5

Överenskommelse om fastighetsreglering - överföring av mark från Viared 5:1 till Vindtyget 5.
Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan
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(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-c till handlingarna)
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BESLUTSFÖRSLAG

Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås; Årsredovisning
och revisionsberättelse för år 2016 med anhållan om
ansvarsfrihet
Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för år
2016.
Stiftelsen har till ändamål att inom Borås kommun förvärva, bygga och förvalta fastigheter med särskilt
beaktande av blindas behov av bostäder, biblioteks- och samlingslokaler samt arbets- och försäljningslokaler, dels motta, förvalta och använda anslag, gåvor, donationer och efterskänkta låneräntor till hyreslindring åt blinda eller till kostnader för samlingslokaler, bibliotek o dylikt för blinda. Företräde till
stiftelsens bostäder skall lämnas personer, som själva eller vars familjemedlemmar är blinda eller har
väsentligt nedsatt synförmåga.
Stiftelsen äger en fastighet, Orren 5 belägen på Salängsgatan 7 i Borås. Fastigheten bebos idag till ca 45
% av synskadade och innehåller 12 lägenheter samt 1 lokal.
Stiftelsen redovisar ett positivt resultat för 2016 med 139 tkr, och det egna kapitalet vid 2016 års utgång
uppgår till 1 391 tkr (40 % soliditet).
Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning. Styrelseledamöterna har inte handlat i
strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen beviljar för sin del styrelsen för Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2016.
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Landskamp på Borås Arena
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Fritids- och folkhälsonämnden erhåller ett tillfälligt utökat Kommunbidrag under 2017 på 300 000 kr som en
garanti för att kunna genomföra arrangemanget VM-kvalmatch för damer mellan Sverige och Ungern den 24
oktober 2017. Kommunstyrelsen utnyttjar här sin möjlighet att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda kostnader och utgifter. Detta bemyndigande uppgår till sammanlagt 5 000 000 kr för 2017. Hittills under året har
inga beslut tagits med stöd av bemyndigandet.
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Fritids- och folkhälsonämnden

Landskamp på Borås Arena
Fritids- och folkhälsonämnden har fått en förfrågan från Svenska Fotbollförbundet
(SvFF) att arrangera en A-landskamp för damer på Borås Arena den 24 oktober 2017.
Nämnden ansöker i samband med detta om ett kommunalt driftbidrag på 300 000 kr
som en garanti för arrangemanget - VM-kvalmatch i fotboll mellan Sverige - Ungern.
I bifogat avtal redogörs för de förutsättningar som gäller för arrangemanget. Sammanfattningsvis bedöms kostnaderna till ca 400 000 kr och preliminära intäkter på ca
100 000 kr, vilket innebär en nettokostnad på 300 000 kr. Det finns en klausul i avtalet som kan ge mer intäkter till Borås Stad beroende på hur mycket publik som kommer.
Landskampen är en kvalmatch för kvalificerande till VM i Frankrike 2019. I Sveriges
kvalgrupp ingår Danmark, Ungern, Kroatien och Ukraina. VM-kvalet pågår från 19
september 2017 till den 4 september 2018. Det finns sju grupper i Europa och gruppsegraren är med automatik klar för VM 2019. De fyra bästa grupptvåorna gör upp om
ytterligare en plats från Europa.
Sverige-Ungern blir den första landskampen på Borås Arena sedan tillkomsten av
Arenan. Att det också är en tävlingsmatch för damer som kan betyda avancemang till
VM är extra glädjande. Fritids- och folkhälsoförvaltningen planerar arrangemanget
tillsammans med Borås TME och Svenska Fotbollsförbundet. Viktiga samarbetspartners är samtliga föreningar med flick- och damfotboll i Borås och Sjuhärad. IF Elfsborg kommer att delta med sin matchorganisation för att arrangemanget ska uppfylla
de krav som förbund, FIFA och UEFA ställer på arrangemanget.
Föreningar som bedriver flick- och damfotboll i Borås kommer att bjudas in för att
hitta lämpliga samverkansformer, dels före landskampen och dels under själva matchen. Likaså kan lagen i Sjuhärad bjudas in för att ta del av arrangemanget.
Kommunstyrelsen ser positivt på erbjudandet att få arrangera en tävlingsmatch i fotboll på Borås Arena. I detta fall en landskamp i damfotboll på högsta nivå är särskilt
glädjande då damfotbollen behöver ett uppsving och uppmärksamhetsfokus i staden.
I ett bredare sammanhang ligger arrangörskap av denna dignitet helt i linje med Borås
Stads strategi att profilera sig som en seriös arrangörsstad. Senast i somras genomfördes SM-veckan på ett mycket bra sätt och Borås Stad kunde exponeras stort i riksmedier.
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Fritids- och folkhälsonämnden erhåller ett tillfälligt utökat Kommunbidrag under
2017 på 300 000 kr som en garanti för att kunna genomföra arrangemanget. Kommunstyrelsen utnyttjar här sin möjlighet att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda
kostnader och utgifter. Detta bemyndigande uppgår till sammanlagt 5 000 000 kr för
2017. Hittills under året har inga beslut tagits med stöd av bemyndigandet.
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§ 89
Landskamp på Borås Arena

2017/FF0148 808

Fritids- och folkhälsonämnden har fått en konkret förfrågan av Svenska Fotbollförbundet (SvFF)
att arrangera en A-landskamp för damer på Borås Arena den 24 oktober i år.
Landskampen är en kvalmatch för kvalificerande till VM i Frankrike 2019. I Sveriges kvalgrupp
ingår Danmark, Ungern, Kroatien och Ukraina. VM-kvalet pågår från 19 september 2017 till den
4 september 2018. Det finns sju grupper i Europa och gruppsegraren är med automatik klar för
VM 2019. De fyra bästa grupptvåorna gör upp om ytterligare en plats från Europa.
Sverige-Ungern blir den första landskampen på Borås Arena sedan tillkomsten av Arenan. Att det
också är en tävlingsmatch för damer som kan betyda avancemang till VM är extra glädjande.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen planerar arrangemanget tillsammans med Borås TME och
Svenska Fotbollsförbundet. Viktiga samarbetspartners är samtliga föreningar med flick- och
damfotboll i Borås och Sjuhärad. IF Elfsborg kommer att delta med sin matchorganisation för att
arrangemanget ska uppfylla de krav som förbund, FIFA och UEFA ställer på arrangemanget.
I bifogat avtal redogörs för de förutsättningar som gäller för arrangemanget. Sammanfattningsvis
så är det kostnader på ca 400 000 kr och preliminära intäkter på ca 100 000 kr, vilket innebär en
nettokostnad på 300 000 kr. Det finns en klausul i avtalet som kan ge mer intäkter till Borås Stad
beroende på hur mycket publik som kommer.
I avtalet finns också reglerat att det ska vara ”Clean Arena”, vilket innebär att Arenan ska vara fri
från reklam och att det åligger Borås Stad att bekosta demontering eller övertäckning av befintlig
reklam. SvFF har med sig egen reklam som täcker en stor del av den befintliga reklamen. Övriga
ytor som inte täcks av förbundets reklam ska bekostas av Fritids- och folkhälsnämnden och
kommer att sparas för framtida liknande ändamål.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar tillsammans med Borås TME för att utveckla Borås
som evenemangstad. Detta sker bland annat genom att vi uppvaktar olika idrottsförbund och
organisationer i syfte att de ska förlägga sina större tävlingar och arrangemang till Borås.
Landskampen i oktober är det senaste resultat av det arbetet.
Vi kommer att bjuda in de föreningar som bedriver flick- och damfotboll i Borås för att hitta
lämpliga samverkansformer, dels före landskampen och dels under själva matchen. Likaså kan
lagen i Sjuhärad bjudas in för att ta del av arrangemanget.
Bilaga: Förslag till Avtal
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Forts. § 89
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden ansöker om ett utökat kommunalt driftbidrag på 300 000 kr som
en garanti för arrangemanget - VM-kvalmatch i fotboll för Damer på Borås Arena 24 oktober
2017 mellan Sverige - Ungern.
Paragrafen justeras omedelbart
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2017-08-25
Ida Legnemark (V)
Ordförande

Cecilia Andersson (C)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2017-08-23.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

AVTAL
mellan
Svenska Fotbollförbundet (SvFF),
Org.nr 815200-1916
Box 1216
171 23 Solna
och
Borås Stad (Fritids- och folkhälsonämnden)
Org.nr 212000-1561

SvFF och Borås Stad har enats om att arrangera en VM-kval match i fotboll (damer)
mellan Sverige och Ungern den 24 oktober 2017, kl xx.xx, härefter kallad
landskampen.
Förevarande avtal behandlar villkoren för Bolaget att stå som värd för landskampen.
----

§ 1 Arena och tidpunkt för landskampen
Landskampen ska spelas den 24 oktober 2017 på Borås Arena i Borås (härefter
kallad Arenan).
§ 2 Manual
Bolaget förbinder sig att följa SvFF:s manual, och UEFA:s regler för
landskampsevenemang i allt förberedelsearbete samt genomförande av
evenemanget och vidare följa SvFF:s designmanual när det gäller all
marknadsföring.
§ 3 Upplåtelse av arena
3.1. Medarrangören upplåter kostnadsfritt till SvFF att matchdagen fr.o.m. kl. 07.00
t.o.m. kl. 24.00 disponera fotbollsanläggningen Borås Arena i Borås inklusive bl.a.
erforderliga omklädningsrum (härefter kallad Arenan). Spelplanen ska vid
matchtillfället vara i bästa möjliga skick.
3.2. Efter överenskommelse med Bolagets planansvarige har SvFF rätt att
kostnadsfritt disponera Arenan för träning vid ett (1) tillfälle för det svenska laget och
en (1) gång för gästande nation, dagen före match. Planen ska för årstiden vara i
bästa möjliga kondition.

3.3. Bolaget upplåter kostnadsfritt vidare andra planer för övriga träningar avseende
båda lagen. Bolaget garanterar bästa möjliga träningsförhållanden.
§ 4 Säkerhetsfrågor m.m.
4.1. Bolaget förbinder att iaktta FIFA:s, UEFA:s och SvFF:s säkerhetsföreskrifter och
föreskrifter i fråga om arrangemangsansvar.
4.2. Bolaget ansvarar vidare för att erforderliga försäkringar föreligger i vad avser
eventuella skador som har sin grund i Arenans beskaffenhet eller som orsakats av
Arenaägarens eller Bolagets anställda, inhyrd personal, funktionärer eller frivilliga.
4.3. Om polismyndighet ställer krav på avspärrningar i form av s.k. skyddsstaket
eller andra liknande avgränsningar, s.k. bombsökning eller trafikreglering, svarar
Bolaget ensamt för samtliga kostnader föranledda av myndighetens krav. På
motsvarande sätt svarar Bolaget ensamt för samtliga kostnader relaterade till
polismyndighetens eventuella krav att anlita ordningsvakter, väktare eller annan
bevakningspersonal.
§ 5 Arenareklam
5.1. Arenan ska dagen innan matchdagen fr.o.m. kl. 07.00 vara fri från reklam. Det
åligger Bolaget att ensamt svara för och bekosta demontering eller övertäckning och
återställande av befintlig reklam samt uppsättning och demontering av SvFF:s
banderoller. SvFF kommer bistå med en (1) person att leda arbetet med uppsättning
av SvFF:s reklam.
SvFF innehar ensamt alla rättigheter i fråga om invändig arenareklam under och i
samband med matchen och uppbär ensamt alla intäkter härav.
Bolaget har rätt till arton (18) meter reklam på arenan. Bolaget uppbär ensam alla
intäkter härav. Sådan reklam får inte bestå av politiska budskap eller ske i strid med
gällande lagstiftning. Reklamen får heller inte avse företag (eller ett företags
produkter eller tjänster) som bedriver med SvFF:s samarbetspartners konkurrerande
verksamhet. Reklamen ska därför i förväg godkännas av SvFF.
5.2. SvFF tillsänder Bolaget landskampsmateriel inför evenemanget. Bolaget
ansvarar för packningen från det att bolaget mottagit det tills det att packningen har
hämtats av expeditören. Det åligger Bolaget att beställa hämtning. Senast två dagar
efter avslutat evenemang ska packningen levereras till SvFF/NEH.

§ 6 Biljetthantering
Borås Arena använder biljettsystemet xxxx
6.1 Bolaget åtar sig att för SvFF:s räkning ansvara för och ombesörja försäljningen
av biljetter till Matchen. SvFF fastställer biljettpriserna i samråd med Bolaget.

6.2. Bolaget åtar sig att ensam ombesörja och bekosta framtagning av biljettämnen.
SvFF:s logotyp ska vara tryckta på biljetterna. Om SvFF har särskilda önskemål
(såsom profilering av partners) så åligger det SvFF att ta fram logotypen.
6.3. Biljettintäkter, exklusive det fastställda administrationspåslaget, ska betalas till
SvFF löpande, dock senast fjorton (14) dagar efter biljettintäkterna kommit Bolaget
tillhanda.
6.4. Bolaget ska senast en (1) månad efter Matchen avge slutredovisning som ska
innehålla en sammanställning av samtliga biljettintäkter. I samband med
slutredovisningen ska den slutliga ekonomiska regleringen mellan parterna samt
slutbetalning ske.
6.5. SvFF erhåller kostnadsfritt upp till tvåhundraåttio (280) biljetter till matchen,
varav åttio (80) till hedersläktaren och tvåhundra (200) sittplatsbiljetter, kategori 1.
6.6. Bolaget har rätt till åttio (80) biljetter för egen disposition till Matchen.
6.7. Till Matchen ska, enligt UEFA:s bestämmelser, biljetter för köp motsvarande fem
(5) procent av läktarkapaciteten reserveras för motståndarnationen.

§ 7 Matchprogram och försäljning
7.1. SvFF bekostar framtagning och tryck av matchprogram. Bolaget ska upprätta
egen distributionsorganisation och sälja matchprogrammen. Bolaget uppbär hälften
(50%) av intäkter härav.
Bolaget har rätt att disponera en A4-sida i matchprogrammet och uppbär ensam alla
intäkter härav. Sådan reklam får inte bestå av politiska budskap eller ske i strid med
gällande lagstiftning. Reklamen får heller inte avse företag (eller ett företags
produkter eller tjänster) som bedriver med SvFF:s samarbetspartners konkurrerande
verksamhet. Reklamen ska därför i förväg godkännas av SvFF.
7.2. Bolaget ska på Matchen bedriva försäljning mot publik enligt SvFF:s
arenaförsäljningskoncept. Bolaget uppbär ensamt alla intäkter härav.
7.3. Bolaget har möjlighet att sälja SvFF:s souvenirer i anslutning till och inom
Arenan enligt separat överenskommelse med SvFF om inte SvFF samarbetspartner
Intersport eller NEH väljer att sköta försäljningen.

§ 8 TV-rättigheter m.m.
SvFF innehar ensamt alla radio- och TV- rättigheter liksom alla andra rättigheter
avseende överföring av ljud och rörliga bilder via internet eller annat medium liksom
textrapportering rörande Matchen. Åskådare eller annan får inte utan SvFF:s
medgivande göra videoupptagning eller annan upptagning av ljud och rörliga bilder
från Matchen. Även fortlöpande textrapportering från Matchen kräver SvFF:s tillstånd.

§ 9 Media
Bolaget ska kostnadsfritt tillhandahålla:
•

en för ändamålet lämplig lokal samt enklare förtäring i samband med eventuella
presskonferenser,

•

ett erforderligt antal läktarplatser med bord för skrivande journalister och TV- och
radiokommentatorer samt andra medierepresentanter,

•

ett pressutrymme som kan disponeras före, under och efter matchen som bl.a.
arbetsutrymme för media, presskonferenser,

•

bredband, wi-fi och telefonlinjer,

•

sådana möjligheter att en bra Tv-produktion kan genomföras samt att erforderliga
utrymmen finns för TV-kameror och annan utrustning, inklusive
uppställningsplatser för OB-enheter och andra fordon. Dessutom ska tillräcklig
strömförsörjning finnas,

•

erforderliga utrymmen för den person, som på uppdrag av SvFF gör en
videoupptagning av matchen, samt

•

en enklare förtäring i samband med matchen och i samband med MD-1 träning

§ 10 Matchvärdskap
Matchvärdskapet tillkommer SvFF ensamt. I de fall SvFF inte utser matchvärd, har
Bolaget möjlighet att utse matchvärd.
SvFF:s samarbetspartners har rätt att, undantaget kostnader för el, telefon och
liknande, kostnadsfritt nyttja aktivitetsytor på och runt Arenan, samt dela ut produkter
i samband med Matchen.

§ 11 Bolagets rättigheter och åtaganden
11.1 Bolaget har rätt att i egen marknadsföring benämna sig som värd för
landskampen.
11.2 Bolaget har rätt att använda SvFF:s logotyp i egen marknadsföring kopplat till
landskampen. Vid Bolagets marknadsföring får inte förekomma reklam för företag,
eller ett företags produkter eller tjänster, som bedriver med SvFF:s
samarbetspartners konkurrerande verksamhet. Allt marknadsföringsmaterial ska
godkännas av SvFF innan produktion och distribution samt innan Bolagets egen
grafiska profil används i sådan marknadsföring

11.3 Bolaget åtar sig att marknadsföra landskampen i media och på platser som
Bolaget förfogar över och finner lämpliga.
11.4 Bolaget förbinder sig att stå för kostnaderna och stå som värd för en ledarmåltid
i samband med landskampen.
11.5 Bolaget ska för landskampen ombesörja och bekosta:
•

kost och logi under maximalt tre (3) nätter för domarteamet och domarvärd;
maximalt sex (6) personer,

•

lokala transporter för domarteamet,

•

kost (frukost, lunch, mellanmål, middag, kvällsmål) och logi under maximalt fyra
(4) nätter för det svenska laget, tio (10) dubbelrum och nio (9) enkelrum samt
massagerum, materialrum och konferensrum med DVD- och LCD-projektor,

•

kost och logi under två (2) nätter för UEFA-delegaten samt värd, maximalt två
(2) personer.

• lokala transporter för motståndarlaget, inklusive hämtning och lämning för laget
vid ankomst och avresa (Landvetter),
• lokal för organisationsmötet på Arenan under matchdagen samt enklare förtäring,
• erforderligt antal funktionärer för genomförandet av arrangemanget såsom
speaker, vaktmästare, sjukvårdspersonal, bårbärare, mediapersonal,
värdar/värdinnor, biljettpersonal, bollpojkar/flickor m.m. Dessa får inte bära
klädsel som är försedd med reklam för företag vars verksamhet konkurrerar med
den som SvFF:s samarbetspartners bedriver,
• en ambulans på Arenan senast 90 minuter innan matchstart till och med 60
minuter efter matchen,
• en ambulans på arenan under träning dagen före match (MD -1) för båda lagen,
• matchläkare som ska vara på plats MD-1 träning och matchdagen,
• nationsflaggor på och i anslutning till Arenan,
• erforderligt antal spärrvakter, ordningsvakter och publikvärdar i samråd med
polismyndigheten,
• erforderligt antal publikvärdar vid träningar och på spelarhotell, vid behov,
• värdetransport,
• städning före och efter Matchen,

• tillhandahålla te, kaffe och frukt till lagen vid samtliga träningar och Matchen,
• en lagvärd till det gästande laget som behärskar motståndarnas språk
(engelska),
• eventuella uppgraderingar av Arenan som kan behövas på grund av beslut från
UEFA,
• ett reservkraftaggregat som kan säkerställa strömförsörjning för arenan och TV
produktionen vid eventuella strömavbrott under matchdagen,
• transportorganisation med personbilar och chaufförer under arrangemanget,
SvFF ansvarar för hyrbilskostnaden samt att bilar bokas och finns tillgänglig att
nyttja för Bolaget. Minst fyra (4) personbilar samt två (2) minibuss för officiella
gäster, vid behov,
• mottagning och förtäring för åttio (80) gäster på Hedersläktaren samt enklare
förtäring till mediarepresentanter före matchen och i halvtid. Endast produkter
från SvFF:s samarbetspartners ska tillhandahålla.

§ 12 SvFF:s rättigheter och åtagande
12.1 SvFF har rätt att använda Bolagets logotyp i egen marknadsföring som är
hänförlig till landskampen.
12.2 SvFF åtar sig att ta fram underlag för annonsering och annat profilmaterial
avseende landskampen.
12.3 SvFF ansvarar för projektledning och kontakter med medarrangör för
landskampen.
12.4 SvFF ansvarar för kontakter med gästande lag, FIFA, UEFA och
produktionsbolag för TV-sändningarna.
12.5 SvFF åtar sig att marknadsföra landskampen på platser som SvFF förfogar
över och som SvFF finner lämpliga.

§ 13 Grafisk profil m.m.
13.1. All kommunikation, såväl i tryck som digitalt (annonser, affischer,
matchprogram, brevutskick, internet) ska följa SvFF:s principer enligt SvFF:s
designmanual ”Blågul Identitet” samt SvFF:s ”Grafiska Profil”, med undantag för vad
som anges i § 11.2.
13.2. SvFF:s och SvFF:s partners logotyper ska finnas med i allt marknadsföringsmaterial.

§ 14 Arrangörskommitté
I arrangörskommittén ska ingå representanter från bl.a. SvFF och Bolaget.

§ 15 Force majeure
Skulle till följd av händelser som enligt svensk lag är att hänföra till force majeure,
särskilda åtgärder från stat och/eller kommun eller annan därmed jämförlig händelse
inträffa, som omöjliggör genomförandet av landskampen, ska ingendera parten vara
berättigad till skadestånd från den andre.
Detsamma ska gälla om landskampen blir inställd på grund av beslut fattat av FIFA,
UEFA eller SvFF och därför inte kommer att spelas.

§16 Arrangörsersättning
16.1 För Bolagets upplåtelse av arenan jämte övriga åtaganden enligt förevarande
avtal ska SvFF till Bolaget utge hyresersättning enligt följande:
•

Etthundra tusen (100 000) kr utgår inklusive mervärdesskatt.

16.2 För Bolagets åtaganden enligt förevarande avtal ska SvFF till Bolaget utge
ersättning:
•
•

Om biljettintäkterna understiger trehundratjugo tusen (320 000) kronor,
inklusive medvärdesskatt, utgår ingen ytterligare ersättning.
Om biljettintäkterna överstiger trehundratjugo tusen (320 000) kronor,
inklusive mervärdesskatt, ska intäkterna som överstiger trehundratjugotusen (320 000) kr delas lika mellan parterna

16.3 Ersättningen jämte eventuell tilläggsersättning ska av SvFF betalas till Bolaget
efter Matchen mot faktura från Bolaget.

§ 17 Överlåtelse m.m.
Part har inte rätt att utan den andra partens skriftliga samtycke, till annan överlåta
eller upplåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt förevarande avtal. I detta
ligger, förutom annat, att Bolaget inte utan samtycke får upplåta rättigheterna till dess
affärspartners eller annan. I marknadsföringen får således rättigheterna användas
endast direkt relaterade till Bolaget och landskampen, om inte annat
överenskommits.

§ 18 Sekretess
SvFF är medveten om och accepterar att Bolaget omfattas av gällande regler för
handlingsoffentlighet och att Bolaget därmed inte kan avtala om sekretess gällande
detta avtal.
§ 19 Reklamskatt m.m.
För de fall att reklamskatt eller annan liknande skatt eller avgift ska utgå till följd av de
reklam- och/eller marknadsföringsaktiviteter som respektive part åtager sig att göra i
förevarande avtal, ska sådan skatt eller avgift i sin helhet betalas av den part som
utför reklam- och/eller marknadsföringsaktiviteterna.

§ 20 Tillägg m.m.
Varje tillägg eller förändring av detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas
av parterna för att äga giltighet.

§ 21 Tvist m.m.
Tvist angående innehållet i detta avtal får inte prövas av allmän domstol utan ska
hänskjutas till avgörande av SvFF:s skiljenämnd. Nämnden ska ha Solna eller
Stockholm som säte.

§ 22 Avtalsutväxling
Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.
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BESLUTSFÖRSLAG

Anslagsframställan för ombyggnad av Daltorpskolan
g:a gymnastiksal, Stora Tvärgränd 1, Kv Vallmon, 504
33 Borås.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna anslagsframställan från Lokalförsörjningsnämnden, under förutsättning att Grundskolenämnden och Fritidsoch folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, avseende Daltorpskolan g:a gymnastiksal, Stora Tvärgränd 1, Kv Vallmon,
504 33 Borås.

170823
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-08-24
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0820 282
Handläggare: Annette Antonsson, tfn 033-35 3706
Datum/avdelningschef: 2017-08-24/Magnus Widén

Programområde: 3
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Dnr 2016/KS0820
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Annette Antonsson

Grundskolenämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
Lokalförsörjningsnämnden

Anslagsframställan för ombyggnad av Daltorpskolan g:a gymnastiksal, Stora Tvärgränd
1, Kv Vallmon, 504 33 Borås.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 13 juni 2017 att Kommunstyrelsen beslutar,
under förutsättning att Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att godkänna anslagsframställan avseende ombyggnad av Daltorpskolans g:a gymnastiksal, Stora Tvärgränd 1, kv Vallmon, 504 33 Borås.
I anslagsframställan är projektet beräknat till 13 400 000 kr vilket överensstämmer
med det belopp om är avsatt i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2017.
Ombyggnaden utförs för att kunna gå ur en hyrd fastighet samt att få en högre nyttjandegrad på befintlig skola.
Kommunstyrelsen har den 4 september beslutat, under förutsättning att Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, godkänna anslagsframställan avseende ombyggnad av Daltorpskolan g:a gymnastiksal, Stora Tvärgränd
1, Kv Vallmon, 504 33 Borås.

KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Avdelning
Byggavdelningen

Nämnddatum
2017-06-13

Diarienummer
2015/LN0114 282

Mottagare
Kommunstyrelsen
Grundskolenämnden
Fritids- och folkhälsonämnden

Anslagsframställan avseende ombyggnation av Daltorpskolans g:a gymnastiksal,
Stora Tvärgränd 1, kv Vallmon.
Projektets handläggning
Stadsdelsnämnden Väster hemställde 2015-04-29 till Lokalförsörjningsnämnden att projektera för en
förflyttning av fritidsgården i Götaområdet till Daltorpskolan, samt skolbibliotekets flytt till gamla
idrottshallen. Uppdraget baserades på ett bättre lokalutnyttjande och möjlighet till verksamhetssamverkan.
Projekteringsframställan beviljades i Lokalförsörjningsnämnden.
Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget för 2017 med ett utförande år 2017-2018 och till
en bedömd budget av 13 400 000 kr.
Projektbeskrivning och mål
Den gamla gymnastikbyggnaden skall omvandlas till nytt skolbibliotek & fritidsgård med kaféverksamhet. Ett nytt entresollbjälklag skapas i gymnastiksalen, med fritidsgårdens verksamheter på och
under detta. Kafét läggs i två plan kring ny trappa och en öppning i det nya bjälklaget. Den ursprungliga lilla gymnastiksalen blir ny boll- och pingissal.
Ett samutnyttjande mellan fritidsgård och bibliotek kan med fördel ske. Öppettider kompletterar
varandra, och lokalerna får bättre nyttjandegrad. Det gäller t.ex. det stora läx-, mötes- och bokrummet
på övre planet, liksom den stora friställbara ytan i bibliotekets plan. Befintlig förskoleklass/fritidsverksamhet i suterrängplan flyttar ut. Byggnaden tillgänglighetsanpassas med hiss till samtliga plan.
Föreslagen ombyggnad: Befintlig gymnastiksal, inklusive tillkommande entresolplan 344 m², samt
källarplan 237 m².
Föreslagen tillbyggnad: Entré 13m²
Totalt om- och tillbyggnad blir 594 m² BRA.
Fördelning av BRA
Grundskolenämnden:
Fritids- och folkhälsonämnden:

Elevkafé 170 m², skolbibliotek 237 m²
Fritidsgård 187 m²

Konsekvensanalys lokaler
Ombyggnaden utförs för att kunna gå ur en hyrd fastighet och samtidigt få en högre nyttjandegrad på
befintlig skola. Elevantalet ökar och denna ombyggnad ger möjlighet till ytterligare klassrum,
förvaltningen ser på sikt att Daltorpsskolan blir en renodlad 7-9 skola, detta är ett steg i denna
riktning. Interna flyttar hanteras av verksamheten inom fastighetens väggar.
Tidplan
Byggstart oktober 2017 med inflyttning april 2018.
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Ekonomi
Utgiftsberäkningen är baserad på inkomna anbud.

Byggentreprenad
Projektering
Kontroll och besiktning
Bygglov och anslutningsavgifter
Oförutsett
Projekt-/byggledning
Ränta under byggtid
Summa total för projektet exkl. moms

11 985 000 kr
544 000 kr
90 000 kr
84 000 kr
182 000 kr
500 000 kr
15 000 kr
13 400 000 kr

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 22 559 kronor.
Kostnader
Befintlig kapitalkostnad
Befintlig driftskostnad
Ny kapitalkostnad (rta 1,75%) av investeringen
Ny driftskostnad (uppskattad)
Avgående lokalkostnad för LFF
Total kostnad

År 2018
2 456 411 kr Avser hela objektet
4 089 997 kr
561 824 kr
64 446 kr Utökad BRA
- 165 129 kr Fritidsgård Göta
7 007 549 kr

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak avskrivning.
Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år.
Intäkter/verksamhetens hyra
Befintlig schablonhyra
Hyrestillägg av investeringen
Tillkommande schablonhyra för utökat BRA
Total hyra

År 2018
7 343 412 kr Avser hela objektet
626 270 kr Avser anpassning
113 232 kr Avser entresol
8 082 914 kr

Hyresfördelning för Grundskolenämnden är: 7 895 033 kronor
Hyresfördelning för Fritids- och folkhälsonämnden är: 187 881 kronor
Avgående hyran för nuvarande lokaler Älvsborgsgatan 4 (225m²), som ersätts av anpassningen av gamla
gymnastikbyggnaden, är 194400 kronor.
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Hyresförändring
Totalhyra för projektet
Avgående hyra för lokaler som lämnas
Hyresförändring

År 2018
8 082 914 kr
- 194 400 kr
7 917 785 kr

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende ombyggnation av Daltorpskolans g:a gymnastiksal, Stora Tvärgränd
1, kv Vallmon

LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN

Mathias Duell
Ordförande
Anders Waldau
TF Förvaltningschef

Bilaga:
Bilaga 1: Budgetsammanställning
Bilaga 2: Investeringskalkyl
Bilaga 3: Ritningar
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BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande till Förvaltningsrätten i Jönköping avseende
Malmen Montessori ./. Borås stad.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
I efterhand godkänna inskickat yttrande till förvaltningsrätten i Jönköping avseende överklagat beslut angående
omräkning av ersättning till fristående skolor och förskoleklass 2016

170823
Datum

Malin Carlsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-08-24
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0291 611
Handläggare: Annette Antonsson, tfn 033-35 37 06
Datum/avdelningschef: 2017-08-24/Magnus Widén

Programområde: 3

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2017-04-18

§ 230
2016/KS0291 611
Ny beräkning av ersättning till fristående skolor och förskoleklass
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-22 om 2016 års ersättningar till fristående skola
förskoleklass, förskola och fritidshem. Malmen Montessori överklagade beslutet till
Förvaltningsrätten i Jönköping som meddelade dom i ärendet 2017-02-15. Domen
innebar att målet överlämnades till Borås stad för ny beräkning av grundbeloppet för
år 2016 i enlighet med domskälen. Överklagandet av 2016 års ersättningar är likt
2015 års överklagande.
Förvaltningsrätten biföll Malmen Montessoris överklagande på så sätt att biträdande
rektor ska beräknas under kostnadsslaget undervisning. Tjänsterna utvecklingspedagog/utvecklingsledare och enhetschef för elevhälsan ska dels beräknas under
kostnadsslaget administration och dels under kostnadslaget undervisning. Domstolen
ansåg att Borås Stad ska avgöra hur dessa tjänster ska fördelas.
Stadsdelsförvaltningen Norr har gjort bedömningen att ca 80 % av tjänsterna riktas
mot huvudmannens kvalitetsarbete med resultatanalys och kommunövergripande
kompetensutvecklingsinsatser och stöd till rektorer kring undervisningen. Ca 20 %
bedöms vara administration i form av statsbidragsansökningar, remissvar, ekonomi
m.m.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 att uppdra åt Stadsledningskansliet att ta
fram en ny beräkning avseende ersättning till fristående skola, förskoleklass, förskola
och fritidshem för år 2016.
Ny beräkning har gjorts enligt Förvaltningsrättens dom och utgår från verkligt utfall
2016. Den nya beräkningen avser endast förskoleklass och skola eftersom fritidshem
och förskola inte påverkas av Förvaltningsrättens dom.
Av beräkningsunderlaget framgår att den nya ersättningen är lägre än Kommunstyrelsens beslut 2016-02-22.
Ny beräkning av ersättning till elever i årskurs 1-6 innebär en minskning med 119 kr
från 6 524 kr/månad till 6 405 kr/månad.
Ny beräkning av ersättning till elever i årskurs 7-9 innebär en minskning med 143 kr
från 7 829 kr/månad till 7 686 kr/månad.
Av beräkningsunderlaget framgår att den nya ersättningen är lägre än
Kommunstyrelsens beslut 2016-06-22. Ny beräkning av ersättning till elever i
förskoleklass innebär en minskning med 45 kr från 2 957 kr/månad till 2 912
kr/månad. Att den nya beräkningen enligt Förvaltningsrättens dom inte medför en
ökning av ersättningen beror på att faktiskt elevantal var högre 2016. Dessutom var
det faktiska utfallet lägre än ursprungsberäkningen.
Detta innebär ingen förändrad ersättning till elever i fristående grundskola och för
skoleklass i jämförelse med Kommunstyrelsens beslut 2016-02-22.

2017-04-18

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S):
Ingen ytterligare ersättning ska utgå för elev i fristående förskoleklass eller fristående skola för år
2016.
Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Annette Carlson (M)

Tom Andersson (MP)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 8 maj 2017

Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel
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Dnr 2016/KS0291
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Annette Antonsson

Borås Kristna skola
Internationella Engelska skolan
Kunskapsskolan
Malmen Montessori

Ny beräkning av ersättning till fristående skola
och förskoleklass 2016
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-22 om 2016 års ersättningar till fristående skola
förskoleklass, förskola och fritidshem. Malmen Montessori överklagade beslutet till
Förvaltningsrätten i Jönköping som meddelade dom i ärendet 2017-02-15. Domen
innebar att målet överlämnades till Borås stad för ny beräkning av grundbeloppet för
år 2016 i enlighet med domskälen. Överklagandet av 2016 års ersättningar är likt 2015
års överklagande.
Förvaltningsrätten biföll Malmen Montessoris överklagande på så sätt att biträdande
rektor ska beräknas under kostnadsslaget undervisning. Tjänsterna utvecklingspedagog/utvecklingsledare och enhetschef för elevhälsan ska dels beräknas under kostnadsslaget administration och dels under kostnadslaget undervisning. Domstolen ansåg att Borås stad ska avgöra hur dessa tjänster ska fördelas. Stadsdelsförvaltningen
Norr har gjort bedömningen att ca 80 % av tjänsterna riktas mot huvudmannens kvalitetsarbete med resultatanalys och kommunövergripande kompetensutvecklingsinsatser och stöd till rektorer kring undervisningen. Ca 20 % bedöms vara administration i
form av statsbidragsansökningar, remissvar, ekonomi m.m.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 att uppdra åt Stadsledningskansliet att ta
fram en ny beräkning avseende ersättning till fristående skola, förskoleklass, förskola
och fritidshem för år 2016.
Ny beräkning har gjorts enligt Förvaltningsrättens dom och utgår från verkligt utfall
2016. Den nya beräkningen avser endast förskoleklass och skola eftersom fritidshem
och förskola inte påverkas av Förvaltningsrättens dom.
Grundskola
Av beräkningsunderlaget framgår att den nya ersättningen är lägre än Kommunstyrelsens beslut 2016-02-22.
Ny beräkning av ersättning till elever i årskurs 1-6 innebär en minskning med 119 kr
från 6 524 kr/månad till 6 405 kr/månad.
Ny beräkning av ersättning till elever i årskurs 7-9 innebär en minskning med 143 kr
från 7 829 kr/månad till 7 686 kr/månad.
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Förskoleklass
Av beräkningsunderlaget framgår att den nya ersättningen är lägre än Kommunstyrelsens beslut 2016-06-22.
Ny beräkning av ersättning till elever i förskoleklass innebär en minskning med 45 kr
från 2 957 kr/månad till 2 912 kr/månad.
Att den nya beräkningen enligt Förvaltningsrättens dom inte medför en ökning av
ersättningen beror på att faktiskt elevantal var högre 2016. Dessutom var det faktiska
utfallet lägre än ursprungsberäkningen.
Detta innebär ingen förändrad ersättning till elever i fristående grundskola och förskoleklass i jämförelse med Kommunstyrelsens beslut 2016-02-22.
KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
Bilagor:
Beräkning förskoleklass
Beräkning skola
Besvärshänvisning
Vill ni överklaga Kommunstyrelsens beslut ska Ni skriva till Förvaltningsrätten i Jönköping och klaga över beslutet.
Skrivelsen skall dock lämnas till Kommunstyrelsen, 501 80 Borås Stad
I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och på vilket sätt Ni vill att beslutet skall ändras.
Överklagandet skall ha kommit in till Kommunstyrelsen inom tre veckor från det Ni
fick del av beslutet.

Förskoleklass
Utfall 2016, enligt redovisning

Resurs/kommunbidrag
Köpta/sålda platser
Netto

57 097
1 851
55 246

Resurser till förskoleklass

55 246

Poster som inte ska ingå i underlaget:
Administration, exkl rektorer, bitr rektor
Adm. I PO-pålägget 0,62%
Insatser till elever med behov av särskilt stöd

-

-

Summa underlag för grundbelopp

1 001
152
629
1 782
53 464

Faktiskt antal barn i kommunens verksamhet

verksamhet 623
verksamhet 6239

kostnader för del av områdeschef mfl - uppgifter från resp stadsdel
PO-pålägg 38,95 %, varav 0,62 % för administration.
vht 62370 Elevassistenter enligt särskild definition

tkr

1 271

Kommunens vistelsetid är 3,9 tim, bidrag utgår för 3 tim

40 683

tkr

Grundbelopp per barn
3 % administration

32 009
960
32 969
1 978
34 947

kr

6 % momskompensation

kr

Ersättning per månad

2 912

kr/mån

KS-beslut 2016-02-22

2 957

kr/mån

45

kr/mån

Differens

-

Grundskola
Utfall Stadsdelsverksamhet, enligt redovisning
641 Administration
642 Skolmåltidsverksamhet
643 Elevvård
644 Skolskjutsar
6450 Lokaler, hyra
645 Lokaler; vaktmästare, städning m m
646 Undervisning
6471 Elevassistenter, särskild definition
6472 Elevassistenter, övriga
648 Läromedel, utrustning o skolbibliotek
64930 Statsbidrag
Summa

-

Poster som ska avräknas från utfall
Adm. I PO-pålägget 0,62%
641 Administration
641 Korrigering adm
644 Skolskjutsar
6471 Elevassistenter enl särskild definition
Summa avräkningsposter

-

Tilläggsposter Kommungemensam verksamhet
Utvecklingsenheten
Stimulansmedel
Studiehandledning, CFL
Summa tilläggsposter

69 859
56 897
33 477
42 446
140 956
38 427
414 758
20 537
12 266
44 051
32 287
841 387

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

2 116
69 859
30 036
42 446
20 537
104 922

tkr
tkr
tkr Rektor, bitr rektor, 80 % utvecklped/utvecklledare och 80 % enhetschef elevhälsa
tkr
tkr
tkr

4 752
3 374
15 980
24 106

Korrigeringar
- ersättning små skolor på små orter
Lokalbank, saneringskonto, förstudier
Flyktingbidrag
Summa korrigeringar

-

7 700
1 067

-

15 011

-

23 778

Underlag för grundbidrag
Underlag för grundbidrag per elev och år

tkr
tkr
tkr
tkr

tkr Fast belopp som ingår k-bidrag
tkr uppgift från LFF enl budget 2016
tkr Engångsbelopp
tkr

736 793

tkr

74 703

kr

Pålägg för administration

3%

2 241

kr

Pålägg för momskompensation

6%

4 617

kr

Totalbelopp för grundbidrag per elev och år

81 560

kr

Antal folkbokförda elever i kommunal regi
Åk 1-6
Åk 7-9

6 848
3 015

Ersättning år 1-6 kr/år
Ersättning år 7-9 kr/år
Ersättning år 1-6 kr/mån
Ersättning år 7-9 kr/mån
Lokalkostnad per elev:

KS-beslut 2016-02-22
Ersättning år 1-6 kr/mån
Ersättning år 7-9 kr/mån

Differens

-

exkl adm inkl 80 % utvecklledare
exkl adm
Bruttokostnad
Sjukhusskolan, CFL, Kommunikationsklass, A-resurs ingår inte i underlaget

76 861
92 234

kr
kr

6 405
7 686

kr
kr

14 291

kr

6 524
7 829

kr
kr

119
143

kr
kr

N1

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (L): Kommunikation med näringsidkare
Ansvaret åligger främst den som har beställt åtgärden men även entreprenörer som ska utföra arbetet
har ett ansvar att löpande informera näraliggande verksamheter och fastigheter om vad, hur och när
olika skeden i arbetet kan påverka närområdet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med berörda nämnder utarbeta en rutin för att kommunicera med enskilda
näringsidkare vid större ombyggnationer i staden och vid andra liknande situationer som påtagligt berör verksamheterna.
Rutinen ska löpande utvärderas och dokumenteras i samarbete med berörda i syfte att ständigt förbättra den.
Motionen är därmed besvarad.

2017-08-18
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-08-24
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0490 141
Handläggare: Daniel Göök, tfn 7009
Datum/avdelningschef: 2017-07-19/Anders Glemfelt

Programområde: 1

Sida
1(1)
2017-09-04

Dnr 2016/KS0490 141

Avd: Näringslivsenheten
Handläggare: Daniel Göök
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (L):
Kommunikation med näringsidkare
Anne-Marie Ekström (L) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-10
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Tekniska nämnden i samverkan med Kommunstyrelsen får i
uppdrag att utreda formerna för hur Borås Stad ska kommunicera med enskilda näringsidkare vid större ombyggnationer i staden och vid andra liknande situationer som
påtagligt berör enskilda näringsidkare.
Kommunstyrelsen delar motionärens synpunkter. Det är fullt rimligt att enskilda näringsidkare och fastighetsägare i ett tidigt skede informeras om det är en planerad
reparations- och/eller investeringsåtgärd i närområdets infrastruktur som kan påverka
kundflöden, parkering, transporter, in-och urlastning av varor med mera.
Ansvaret åligger främst den som har beställt åtgärden men även entreprenörer som
ska utföra arbetet har ett ansvar att löpande informera näraliggande verksamheter och
fastigheter om vad, hur och när olika skeden i arbetet kan påverka närområdet.
Stadsledningskansliets Näringslivsenhet bistår gärna med hjälp till informationsträffar,
kontaktinformation med mera för att underlätta dialogen och förståelsen så att
verksamheterna bättre kan planera, vidta åtgärder och förbereda sig.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med berörda nämnder utarbeta en rutin för att kommunicera med enskilda näringsidkare vid större ombyggnationer i staden och vid andra liknande
situationer som påtagligt berör verksamheterna. Rutinen ska löpande utvärderas och dokumenteras i
samarbete med berörda i syfte att ständigt förbättra den.
Motionen är därmed besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Anders Glemfelt
Näringslivschef
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REMISSVAR
Tekniska nämnden
Alf Iwarson, tel 033-35 74 55

2017-03-15

Dnr 2017/55 002

Kommunstyrelsen

Svar på motion: Kommunikation med näringsidkare
Kommunstyrelsens diarienummer 2016/KS0490 141

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tillstyrker motionen med tillägget att Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda formerna för hur Borås Stad ska kommunicera med enskilda näringsidkare vid större ombyggnader i staden med hänvisning till att Tekniska nämnden inte ansvarar för alla arbeten som utförs.

Tekniska nämndens yttrande
Redan vid projektering tas hänsyn till de störningar som gatuarbeten kan innebära.
I möjligaste mån tas hänsyn till att påverkan för enskilda näringsidkare ska bli så liten
som möjligt. Större gatuarbeten kan dock inte göras utan påverkan av tillgängligheten
i olika skeden av byggnationen. Att avstå från byggnationen är oftast inte ett alternativ.
Tekniska nämnden håller med om att information och kommunikation är viktiga delar i att bygga förtroende med de som drabbas av störningar vid gatuarbeten.
Vid gatuarbeten i centrala staden föregås byggnationen oftast av samråd med fastighetsägarföreningen (CiB) i tidiga skeden. Samråden följs av ett informations-möte
med berörda fastighetsägare och affärsinnehavare innan arbetena startas. I byggskedet
läggs informationsansvaret på den entreprenör som utför arbetena. I nu aktuellt projekt Västerlånggatan har detta skett via veckobrev där berörda har fått ta del av pågående och planerade arbeten samt hur avstängningar kommer att vara utformade.
Konceptet har varit uppskattat av berörda affärsinnehavare.
Tekniska nämnden är dock inte ansvarig för alla arbeten som görs. Oftast ger ombyggnation av gator möjlighet till bättre tillgänglighet under byggskedet då det oftast
är ytskikten som påverkas vid byggnationer av t.ex gågator.
Vid ledningsarbeten krävs i regel djupare schakter och större avstängningar för att
tillgodose krav på trafiksäkerhet och god arbetsmiljö. Detsamma kan gälla för större
ombyggnader av fastigheter som t.ex kvarteret Pallas.
Ansvaret för information och kommunikation innan och under byggskedet vilar på
initiativtagaren till byggnadsarbetena vilket således kan vara kommunala förvaltningar
och bolag såväl som privata fastighetsägare.
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Tekniska nämnden ställer sig positiv till att kommunen utreder formerna för hur
Borås Stad ska kommunicera med enskilda näringsidkare vid större ombyggnationer
och föreslår att Kommunstyrelsen ges detta uppdrag
TEKNISKA NÄMNDEN

Rose-Marie LiljenbyAndersson
Gunnar Isackson
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BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över ansökan om planbesked för Druvefors,
Solrosen 1
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva detaljplaneändring.

2017-08-24
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0422 214
Handläggare: Sebastian Andersson, 033-357098
Datum/avdelningschef: 2017-08-14/bh

Programområde: 2
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Dnr 2017/KS0422
BN 2017-910

Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Sebastian Andersson

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över ansökan om planbesked för
Druvefors, Solrosen 1
Ansökan gäller en planändring för att möjliggöra ca 100 nya bostäder samt lokaler på
Druvefors. Området ligger utmed ett stråk som allt mer integreras med Borås stadskärna. I förslaget till ny översiktsplan pekas stråket ut som ett s.k. urbant stråk, dit nya
bostäder, service m.m. föreslås koncentreras. Ett bostadstillskott enligt förslaget kan
stärka förutsättningarna för mer gång-, cykel och kollektivtrafik vilket bidrar till en
attraktiv och hållbar stadsutveckling i enlighet med Vision för Borås 2025.
Det är positivt att sökanden har ambition att möjliggöra verksamhetslokaler i byggnaden. Utformning och gestaltning blir avgörande för att berika stråket med service,
grönytor och offentliga rum. Särskilt bör fokus riktas på byggnadsform och skala,
givet den täta och varierade bebyggelsen i omgivningen. Det pågår andra bostadsprojekt i närområdet som innebär en mycket hård exploatering i stadsdelen som helhet.
Det är viktigt att planarbetet samordnas med övriga projekt så att frågor om t.ex.
grönytor och trafiksituation tas med ett helhetsperspektiv.
Kommunstyrelsen vill slutligen påpeka att lokaliseringsutredning av Götalandsbanan
pågår. Då området ligger inom en av Trafikverket utpekad korridor för Götalandsbanan kan en konflikt med framtida järnväg inte uteslutas. Detaljplanen kan inte antas
innan det är säkerställt att inga konflikter uppstår med riksintresset. Exploatören och
kommunen ska i plankostnadsavtal vara överens om denna osäkerhet i planarbetet.
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot att planarbetet påbörjas om exploatören
tar den ekonomiska risken att planarbetet avbryts p.g.a. riksintresset.
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att pröva en planändring i
enlighet med förslagets intentioner.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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I
NKOM:2017-05-17
DNR: BN2017-910

I
NKOM:2017-05-17
DNR: BN2017-05-17

Ansökan om PLANBESKED

I
NKOM:2017-05-16
DNR: BN2017-910

Ansökan skickas till:
Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås
eller via e-post till:
detaljplanering@boras.se

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
TEL 033-35 85 00
WEBBPLATS boras.se/detaljplan

1. Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare (om annan än sökande)

Solrosen 1

Fastighets AB Gullkragen

Fastighetens adress

Kellgrensgatan 39, Borås
Sökandens namn

Personnummer/Organisationsnummer

556797-1295

Willhem AB

Telefon dagtid

031-7887010

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Vasagatan 45, 411 37 Göteborg
Faktureringsadress (om annan än postadress ovan)

FE101, FE 508, 838 74 Frösön
E-post

pia.hjalmarsson@willhem.se
Eventuell kontaktperson (namn och telefonnummer)

Pia Hjalmarsson, 0729 88 71 99

2. Förslaget avser
Enbostadshus
✔

✔

Handel

Flerbostadshus

Rad- / par- / kedjehus

Studentbostadshus

Industri / lager

Kontor

Hus för äldre eller funktionshindrade

Upphäva fastighetsindelningsbestämmelse

Annan byggnad eller anläggning

3. Beskrivning
Kort beskrivning av området och tänkt användning

Willhem önskar skapa ett nytt hus i 16–17 våningar på fastigheten Solrosen 1.
Förslaget bygger på att befintligt handelshus rivs. Ett nytt bostadshus byggs på samma plats med möjlighet till
85-100 lägnehter, två plan med garage i botten samt en café-lokal i hörnet mot korsningen i norr
(Druveforsvägen/Kellgrensgatan). Huset förbereds med fler möjligheter till lokaler i bottenplan för att om efterfrågan
finns öppnas upp mot Druveforsgatan. I starten kan en sådan lokal användas som cykelrum men dess stomme är
så konstruerad att man enkelt kan omforma till lokal då tillfälle ges. Ett café i fastighetens norra hörn, med
skyltfönster och uteplats mot centrum, blir ett fint tillskott till det ”urbana stråket”.
Ledningsstråket, tvärs fastigheten, innehåller spill- och dagvatten, elkabel samt signalkabel.
Dessafilen
ledningar
är text
I den digitala
finns mer
Willhem
införståddatill
med att man måste flytta innan byggnation påbörjas.
4.
Anslutning
✔

Kommunalt vatten och avlopp

Enskilt vatten och avlopp

5. Bilagor
✔

Översiktskarta (obligatorisk)

✔

Annan bilaga (ange vilken)

✔

Situationsplan (obligatorisk)

✔

Skiss/Illustration/Volymstudie etc. (obligatorisk)

PM

6. Sökandes underskrift
Personuppgiftslagen - PUL

2017-05-12

Personuppgifterna kommer att dataregistreras för att underlätta handläggningen av
ärendet. Vid frågor vänligen kontakta expeditionen tfn 033-35 85 00.

Datum

Sökandes underskrift / betalningsansvarig

Pia Hjalmarsson
Namnförtydligande

Anvisningar på nästa sida

DP

Ansökan om PLANBESKED

Information och anvisningar
Ett planbesked innebär att Borås Stad prövar om
marken är lämpad för detaljplaneläggning enligt
ansökan. Om planbeskedet blir positivt prövas det
föreslagna ändamålet i en detaljplaneprocess. Om
ett planarbete inte kommer att påbörjas kommer
vi att ange skälen för detta i planbeskedet. Ett
positivt planbesked innebär dock ingen garanti för
att en plan slutligen kommer att antas.
Synpunkter och fakta som inkommer under planprocessen kan medföra att planarbetet avbryts.
Beslut om planbesked ska lämnas inom fyra
månader från det att fullständiga handlingar
inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. När
beslut har fattats skickas meddelande om positivt
eller negativt planbesked till sökande. Ett planbesked är inte bindande och beslutet kan inte
överklagas. Faktura för planbesked skickas separat.

Avgifter
Samhällsbyggnadsnämnden tar ut en avgift för
beredningen av planbeskedsansökan. Avgiften
debiteras i samband med beslutet om planbesked.
Om du tar tillbaka din ansökan tar vi betalt för
det arbete vi lagt ned dittills.
Positiva besked debiteras med 10 000 kronor.
Negativa besked debiteras med 6 000 kronor.

Anvisningar till blanketten
1. Fastighet och sökande

Fastighetsbeteckning: Består av stadsdel och
nummer, exempelvis Lundby 1:1.
Fastighetsägare: Namn på fastighetsägare bör anges
om den som är sökande/intressent inte äger fastigheten.
Sökandens faktureringsadress: Om annan än
sökandes postadress.
Kontaktperson: Om Samhällbyggnadsförvaltningen
ska kontakta någon annan än sökande.

2. Förslaget avser

Ange byggnadens/anläggningens huvudsakliga
användning t.ex. bostäder, handel, kontor, upphävande av fastighetsindelningsbestämmelse etc. Om
projektet innehåller flera användningar kan fler än
ett alternativ anges.
3. Beskrivning

Skriv en kortfattad beskrivning av förslaget. Ange
vad som planeras och vad området ska användas
till. Beskriv även omständigheter som kan påverka
omgivningen såsom ökad trafik, buller e.d.
Redogör för projektets/byggnadsverkets karaktär
och omfattning såsom hustyp, ungefärlig byggnadshöjd, våningsantal, bruttoarea m.m.
4. Anslutning till

Ange om förslaget avser att anslutas till kommunalt
eller enskilt vatten och avlopp.
5. Bilagor
Handlingar som alltid ska bifogas ansökan:

Översiktskarta: Rita in det föreslagna planområdet
på en karta så att man kan se det i ett större
sammanhang.
Situationsplan: Skala 1:1000 eller 1:500. Rita
exempelvis in tomter, byggnader, utfarter, parkeringsplatser m.m.
Skiss/Illustration/Volymstudie etc: Beskriv i bild och
text projektets/byggnadsverkets karaktär och
omfattning. Det är önskvärt om hustyper, ungefärliga byggnadshöjder, våningsantal, bruttoarea m.m.
framgår.
Övrigt underlag som kan bifogas ansökan:

Annan bilaga: Om det finns framtagna utredningar,
beräkningar eller andra dokument avseende t.ex.
geoteknik, buller, solstudier m.m. som kan vara av
betydelse för projektets genomförande.
6. Sökandes underskrift

Sökandes underskrift måste finnas för att ärendet
ska registreras. Den som skriver under som sökande
är ansvarig för att avgiften betalas.

Mer information om planbesked och detaljplaneprocessen finns på hemsidan:
www.boras.se/detaljplan.

Bilaga 1

Översiktskarta, Kv Solrosen 1, Borås
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Svar på remiss av regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands län 2018-2020
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Tillstyrka förslaget om regional handlingsplan för klimatanpassning.

2017-08-08
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2017-08-14
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0411 400
Handläggare: Amanda Windeman, 033 35 84 90
Datum/avdelningschef: 2017-06-22 / bh

Programområde: 2
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Dnr 2017/KS0411 400
Ert dnr 424-7325-2017

Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Amanda Windeman

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Svar på remiss av regional handlingsplan för
klimatanpassning i Västra Götalands län 20182020
Länsstyrelsen har skickat ut en remiss över en regional handlingsplan för klimatanpassningar i Västra Götalands län 2018-2020.
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget om Regional handlingsplan för klimatanpassningar i Västra Götalands län 2018-2020.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST
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Remissversion 2017-05-05

Regional handlingsplan för klimatanpassning i
Västra Götalands län 2018-2020
REMISSVERSION
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Förord
Skrivs till slutversionen.
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Sammanfattning
Klimatförändringarna är en realitet redan idag och kommer enligt de senaste forskningsrönen att leda till ytterligare förändrade nederbördsförhållanden, ökade
dygnstemperaturer, förhöjda vattennivåer, och mer frekventa extrema vädersituationer i framtiden1. Klimatförändringarna påverkar stora delar av samhället och naturmiljön och tar inte hänsyn till geografiska gränser. Detta innebär att vi måste arbeta gemensamt för att anpassa vårt samhälle och stärka och nyttja ekosystemen utifrån dessa nya förutsättningar. Handlingsplanen utgår från de konsekvenser och
behov av klimatanpassning som vi kan se idag och förvänta oss fram till år 2100.
Länsstyrelsen ska samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat. Länsstyrelsen har därmed en viktig roll för att initiera, stödja och
följa upp klimatanpassningsarbetet i länet.
Handlingsplanen riktar sig i första hand till Länsstyrelsens medarbetare och till
tjänstemän och politiker i länets kommuner. Den innehåller åtgärder i två olika kategorier:



Åtgärder som Länsstyrelsen planerar att arbeta med under 2018-2020 inom
uppdraget att samordna arbetet på regional nivå med anpassning till ett förändrat klimat.
Rekommenderade åtgärder på kommunal nivå för att anpassa länets kommuner
till de pågående och framtida klimatförändringarna.

Länsstyrelsen arbetar med i huvudsak fyra typer av insatser:





Riktlinjer
Kunskaps- och planeringsunderlag
Information, kommunikation och kompetensutveckling
Ärendehandläggning

Rekommenderade åtgärder på kommunal nivå delas in i fyra kategorier:





Organisation
Mark- och vattenanvändning
Tillsyn
Beredskap för extrema väderhändelser och naturolyckor

Handlingsplanen beskriver också en övergripande inriktning som sätter ramarna för
Länsstyrelsens arbete med samordning av arbetet på regional nivå med anpassning
till ett förändrat klimat. För kommunerna är syftet med den övergripande inriktningen att kommunicera Länsstyrelsens övergripande ståndpunkter vad gäller klimatanpassning på regional och kommunal nivå i länet.
Till handlingsplanen finns också en kommunikationsplan och en uppföljningsplan.

1

Läs mer om klimatförändringarna på SMHIs webbplats, under flik klimat.

7

Remissversion 2017-05-05

Läsanvisning
Inledning

I inledningen hittar du handlingsplanens ramverk, som till exempel mål och syfte,
bakgrund, omfattning och tidsperspektiv.
Effekter av klimatförändringarna

Här hittar du information om hur klimatförändringarna påverkar Västra Götalands
län och vilka utmaningar det för med sig.
Övergripande inriktning

Här hittar du Länsstyrelsens övergripande ståndpunkter vad gäller klimatanpassning på regional och kommunal nivå i länet. Den övergripande inriktningen utgör
det ramverk som åtgärderna i handlingsplanen bygger på.
Länsstyrelsens åtgärder

Här hittar du de åtgärder som Länsstyrelsen avser att arbeta med under 2018-2020,
vilket är planens genomförandetid.
Rekommenderade åtgärder på kommunal nivå

Här beskrivs rekommenderade åtgärder på kommunal nivå för att anpassa länets
kommuner till de pågående och framtida klimatförändringarna. Här finns också beskrivningar av varför åtgärderna bör genomföras.
Kommunikationsplan

Kommunikationsplanen beskriver vad som ska kommuniceras utifrån handlingsplanen och hur kommunikationen ska gå till. Kommunikationsplanen innehåller
även information om till exempel målgrupper och budskap.
Uppföljningsplan

Uppföljningsplanen beskriver hur Länsstyrelsen avser att följa upp de mål och åtgärder som handlingsplanen innehåller.
Ordlista

Här hittar du förklaringar till ord och begrepp som kan vara svåra att förstå.
Bilaga med åtgärdskort för Länsstyrelsens åtgärder

Kopplat till handlingsplanen finns en separat bilaga med åtgärdskort för Länsstyrelsens åtgärder, som ligger i ett eget dokument. I bilagan ger vi en närmare beskrivning av de mer omfattande åtgärder som Länsstyrelsen avser att genomföra. Informationen bilagan revideras efter behov under planens genomförandetid.
Bilaga –relationen mellan åtgärderna i den nya och den gamla regionala handlingsplanen

I denna separata bilaga hittar du de åtgärder som fanns med i Länsstyrelsens första
regionala handlingsplan för klimatanpassning – Västra Götalands län (rapport nummer 2014:40). Vi beskriver också hur åtgärderna i den här handlingsplanen relaterar till åtgärderna i den förra planen. (OBS: ingår inte i remissen, utan sammanställs utifrån slutversionen av handlingsplanen.)
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Inledning
Klimatförändringarna är en realitet redan idag och kommer enligt den senaste
forskningen att leda till ytterligare förändrade nederbördsförhållanden, ökade
dygnstemperaturer, förhöjda vattennivåer, och mer frekventa extrema vädersituationer i framtiden2. Klimatförändringarna påverkar stora delar av samhället och naturmiljön och tar inte hänsyn till geografiska gränser. Detta innebär att vi måste arbeta gemensamt för att anpassa vårt samhälle och stärka och nyttja ekosystemen utifrån dessa nya förutsättningar.3

Definition klimatanpassning
Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden.
Klimatanpassning handlar inte bara om framtiden, utan även om att anpassa verksamhet och planering utifrån de föränderliga förutsättningar som vi ser pågår redan
nu.

Länsstyrelsens ansvar för klimatanpassning
Länsstyrelsen ska samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat. Detta görs genom att öka kunskapen om klimatförändringar och dess
konsekvenser och utifrån detta stimulera till att anpassningsåtgärder genomförs.
Praktiska åtgärder för klimatanpassning ligger i regel på kommunal nivå.
Länsstyrelsen har en viktig roll för att initiera, stödja och följa upp klimatanpassningsarbetet i länet. För att göra detta har vi en ”verktygslåda” bestående av i huvudsak fyra typer av insatser:





Riktlinjer
Kunskaps- och planeringsunderlag
Information, kommunikation och kompetensutveckling
Ärendehandläggning

Inom ramen för Länsstyrelsens uppdrag inom klimatanpassning arbetar vi med att
ta fram egna eller anpassa nationella riktlinjer för framför allt kommunernas arbete
med klimatanpassning. Vi arbetar också med att ta fram kunskaps- och planeringsunderlag som kommunerna kan använda i sitt arbete. Underlaget kan till exempel
bestå av rapporter, checklistor eller WebbGIS. Vi arbetar också med att sprida information om klimatförändringarnas påverkan på länet och hur kommunerna kan
arbeta med klimatanpassning. Detta gör vi till exempel genom att anordna konferenser och delregionala kommunträffar och genom att informera om klimatförändringar och klimatanpassning i olika forum.
Länsstyrelsen stödjer också kommunernas lokala klimatanpassningsarbete genom
att på förfrågan delta på möten i kommunerna, utgöra bollplank och ge råd och stöd
till kommunerna.
2

Läs mer om klimatförändringarna på SMHIs webbplats, under flik klimat.
På klimatanpassningsportalen kan du läsa mer om klimatförändringen och påverkan på
samhället. Klimatanpassningsportalen | SMHI
3
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En viktig del i arbetet handlar om att utveckla och utforma verktyg, kunskaps- och
planeringsunderlag så att de blir användarvänliga för länets kommuner och kan användas i befintliga processer.
Många av Länsstyrelsens verksamhetsområden berörs av klimatförändringarna och
att väga in klimatförändringarnas konsekvenser och beakta behovet av klimatanpassning i all verksamhet ingår därför i uppdraget.
En stor del av arbetet med att anpassa vårt samhälle efter de nya förutsättningar
som klimatförändringen medför, hanteras inom den fysiska planeringen. Länsstyrelsen granskar kommunernas planer enligt Plan- och Bygglagen och bevakar att
effekterna av klimatförändringarna hanteras i planerna. För att stödja kommunerna
genomförs samråd och förmedling av kunskap och underlag kontinuerligt.

På klimatanpassningsportalen beskrivs länsstyrelsernas uppdrag och roll tillsammans med länkar till mer information.

Övergripande mål
Det övergripande målet för Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning är ”Ett
samhälle som står robust inför klimatförändringar”.
Vad detta konkret innebär behöver vidare analyseras och övervägningar behöver
göras i samband med vidtagande av klimatanpassningsåtgärder där många olika intressen ska vägas samman. I vissa fall kommer det att handla om vilken risknivå vi
är beredda att acceptera.

Handlingsplanens syfte
Länsstyrelsens regionala handlingsplan för klimatanpassning har tre syften:


Handlingsplanen fungerar som vägledande dokument för vad Länsstyrelsen
och kommunerna i länet behöver arbeta med för att klimatanpassa Västra Götalands län och bidrar därmed till det övergripande målet om ett samhälle som
står robust inför klimatförändringar.



Handlingsplanen tydliggör och kommunicerar Länsstyrelsens övergripande inriktning, samt de åtgärder som Länsstyrelsen och kommunerna i länet behöver
arbeta med.



Internt inom Länsstyrelsen utgör handlingsplanen styrdokument för Länsstyrelsens arbete enligt uppdraget att samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat. Handlingsplanen utgör därmed också grund för
den länsstyrelseinterna fördelningen av klimatanpassningsmedel till Länsstyrelsens arbete med klimatanpassningsuppdraget.

Målgrupp
Handlingsplanen riktar sig i första hand till Länsstyrelsens medarbetare och till
tjänstemän och politiker i länets kommuner.
Andra intresserade kan använda handlingsplanen för att få en bild av länets utsatthet för klimatförändringar, vilka åtgärder som Länsstyrelsen arbetar med, samt rekommendationer till länets kommuner.
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Tidsperspektiv
Vi kan överblicka till år 2100
Handlingsplanen utgår från de konsekvenser och behov av klimatanpassning som
vi kan se idag och förvänta oss fram till år 2100. Det är också detta tidsspann som
klimatanalysen för länet täcker. Klimatförändringarna och medföljande konsekvenser kommer dock att fortsätta uppträda även efter år 2100. Detta ställer krav på
flexibilitet i de långsiktiga investeringar för klimatanpassning som vi vidtar för att
möta de utmaningar som klimatförändringarna för med sig. Vilka konsekvenser vi
drabbas av på lång sikt beror dels på hur mycket och hur snabbt de globala utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser minskar, dels på hur väl vi lyckas med att
anpassa samhället till nya förutsättningar.
Plan för perioden 2018-2020
Handlingsplanen gäller för år 2018-2020. De åtgärder som Länsstyrelsen anger på
regional nivå planerar vi att genomföra under denna treårsperiod. Därefter kommer
planen att revideras. Gällande rekommenderade åtgärder på kommunal nivå ska listan över lämpliga åtgärder ses i ett längre tidsperspektiv. Varje kommun ansvarar
för att prioritera utifrån sina förutsättningar. Detta beskrivs närmare i kapitlet om
rekommenderade åtgärder på kommunal nivå.

Handlingsplanens omfattning och avgränsning
Handlingsplanen innehåller åtgärder i två olika kategorier:



Åtgärder som Länsstyrelsen planerar att arbeta med under 2018-2020 inom
uppdraget att samordna arbetet på regional nivå med anpassning till ett förändrat klimat.
Rekommenderade åtgärder på kommunal nivå för att anpassa länets kommuner
till de pågående och framtida klimatförändringarna.

Åtgärder som skulle behöva genomföras av andra centrala myndigheter, organisationer eller enskilda tas inte upp i den här handlingsplanen.

Relaterade planer och program
Klimatanpassning relaterar till och är också en del av flera andra planer och program som Länsstyrelsen är ansvarig för. Främst gäller detta:







Regionalt åtgärdsprogram miljömål
Riskhanteringsplaner enligt översvämningsdirektivet
Vattenmyndigheten Västerhavets Förvaltningsplan 2016-2021
Regional vattenförsörjningsplan
Regional handlingsplan för grön infrastruktur
Regional risk- och sårbarhetsanalys
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Finansiering
De åtgärder som Länsstyrelsen är ansvarig för finansieras dels genom de klimatanpassningsmedel som Länsstyrelsen får via anslag 1:10 Klimatanpassning inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård och dels via de anslag som finansierar
övriga uppdrag. Prioritering av användning av klimatanpassningsmedel görs i samband med Länsstyrelsens årliga verksamhetsplaneringsprocess.
För kommunerna finns när den här planen skrivs, inte några medel avsatta specifikt
för klimatanpassningsinsatser. Vissa åtgärder kan med fördel och utan större merkostnader integreras med annat arbete, medan andra åtgärder är kostsamma att genomföra. Kostnads-/nyttoanalyser bör användas för större åtgärder. Klimatanpassningsåtgärder som innebär en kostnad vid genomförandet kan innebära besparingar
och minskade kostnader i framtiden. På Klimatanpassningsportalen finns information om möjligheter till finansiering av klimatanpassningsåtgärder.4
Många åtgärder som bidrar till anpassningen till ett förändrat klimat ger också
andra positiva effekter för människor och miljö. På Länsstyrelsens webbsidor finns
information om stöd och bidrag till åtgärder för att nå miljömålen.

Handlingsplanens relation till tidigare rapporter
Den här handlingsplanen ersätter Regional handlingsplan för klimatanpassning –
Västra Götalands län (rapport nummer 2014:40). Vi har i utarbetandet utgått från
handlingsplanen från 2014 och formuleringar kring till exempel mål och syfte,
samt rekommenderade åtgärder på kommunal nivå bygger på den förra handlingsplanen.
Beslutet att ta fram en ny regional handlingsplan för klimatanpassning fattades i
och med den uppföljning av den gamla handlingsplanen som gjordes under 2016. I
uppföljningen konstaterades att det fanns ett behov av att revidera handlingsplanen
på grund av flera orsaker:






Ett flertal åtgärder har nu genomförts.
Ett flertal åtgärdsformuleringar bedömdes inte fungera i praktiken, utan behövde ses över.
Nya behov av åtgärder har identifierats.
Den gamla handlingsplanen uppfyllde inte syftet att vara vägledande för länets kommuner.
En ny handlingsplan ger möjlighet att tydliggöra och kommunicera Länsstyrelsens övergripande inriktning och planerade/rekommenderade åtgärder.

Handlingsplanen bygger också på genomfört och pågående arbete inom uppdraget
att samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat.
I en separat bilaga finns en tabell som beskriver relationen mellan åtgärderna i rapport 2014:40 och den här handlingsplanen.

4

Även EEA har skrivit en rapport om finansieringsalternativ: Financing urban adaptation to
climate change
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Arbetsprocess
Handlingsplanen har tagits fram med utgångspunkt i den förra regionala handlingsplanen för klimatanpassning (rapport nummer 2014:40), samt uppföljningen av
denna (rapport nummer 2016:56).
Handlingsplanen har tagits fram av Länsstyrelsens klimatanpassningsgrupp under
ledning av klimatanpassningssamordnaren.
Handlingsplanen har skickats på remiss till alla länets kommuner och internt inom
Länsstyrelsen.
En kommunreferensgrupp har deltagit i arbetet genom två dialogmöten, där referensgruppen genom dialog framfört synpunkter på utkastet till handlingsplan vid
två tillfällen – innan utskick av remissversionen och efter att handlingsplanen justerats utifrån inkomna synpunkter på remissversionen.
Handlingsplanen har beslutats av…..
Denna text uppdateras och fylls på till slutversionen.
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Effekter av klimatförändringarna
Framtidsklimat i Västra Götalands län
Hur klimatet i Västra Götalands län utvecklas beror på hur framgångsrikt det globala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser blir. Även om vi lyckas att
stoppa utsläppen av växthusgaser kommer vi fortfarande att få en förändring av klimatet som vi måste anpassa oss till.
SMHI har sammanställt en klimatanalys för Västra Götalands län som beskriver
dagens och framtidens klimat i Västra Götaland baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar, begränsade utsläpp (RCP4.5) respektive höga utsläpp (RCP8.5).
I klimatanalysen finns geografiskt detaljerade klimatdata och hydrologiska modelleringar. Resultaten beskrivs i form av olika klimatindex, det vill säga medelvärden, säsongsvariationer och mer extrema förhållanden.
Långsiktiga trender och enstaka år
De beskrivningar som finns i klimatanalysen baseras på medelförhållanden. Det är
viktigt att komma ihåg att variationen mellan år kan vara stor, även i ett framtida
klimat.

Översvämning
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Generellt kommer Västra Götalands län att få ett blötare klimat med mer nederbörd
och ökande översvämningsrisker. De västra delarna av länet är mest nederbördsrika
i dagens klimat och kommer enligt klimatscenarierna att få ännu mer nederbörd i
framtiden. Risken för skyfall ökar också i och med klimatförändringen. Skyfall kan
inträffa var som helst i länet. För kusten innebär stigande havsnivåer ökade översvämningsrisker. De olika typerna av översvämningsrisker för länet beskrivs närmare i nedan avsnitt.
Stigande havsnivåer
Stigande havsnivåer är den största utmaningen som klimatförändringen för med sig
för länets kust. I nuläget utgår de flesta klimatanalyser från en global havsnivåhöjning på cirka 1 meter fram till år 2100. Det senaste århundradet har vattenståndet i
havet höjts i en takt som nästan har fördubblats under de senaste 20 åren. Under perioden 1991-2003 har havsytan globalt i medeltal stigit drygt 3 mm/år. Haven kommer även att fortsätta stiga efter år 2100.
Globalt sett är de viktigaste faktorerna som orsakar höjningen den termiska expansionen (havets utvidgning vid uppvärmning), samt bidrag från smältande glaciärer
och de stora landisarna på Grönland och Antarktis. Det finns också stora lokala
skillnader, som beror på ändrade salthaltsförhållanden, samt ändringar i det lokala
vindklimatet. Landhöjningen motverkar till viss del havsnivåhöjningen. Höjningen
av havsnivån får också genomslag på de mest extrema vattennivåerna i samband
med stormar.

Stigande havsnivåer drabbar länets kustkommuner och påverkar befintlig bebyggelse och infrastruktur, verksamheter och värdefulla kultur- och naturmiljöer.
Havsnivåhöjningen innebär en stor utmaning, både gällande att skydda befintliga
värden och att planera för ny bebyggelse på ett sätt som inte skapar ytterligare risker och sårbarheter. I flera städer möter havet ett vattendrag, vilket skapar en kombination av översvämningsrisker när vattendraget och havet samverkar.
För översvämningsrisker är det framförallt de kortvariga variationerna som är viktiga, och dessa drivs av storskaliga lågtryck och högtryck. Längs den svenska västkusten är det framförallt det storskaliga lufttrycket och vindarna på Nordsjön och i
Skagerrak-Kattegatt som påverkar vattenståndet. Tidvattnet har också betydelse,
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särskilt då det sammanfaller med stormflod, det vill säga högt vattenstånd till följd
av kraftiga vindar. Extrema havsvattenstånd är relativt kortvariga. Den extrema nivån varar vanligen i några timmar, och hur hög den extrema situationen blir utifrån
en given vädersituation beror även på utgångsläget. En kraftig storm behöver inte
medföra kritiska nivåer om vattenytan inledningsvis ligger lågt.
Det kan också i till exempel vikar och sund uppstå lokal snedställning av vattenytan. Vattenståndet i till exempel en vik kan därmed bli högre än vattenståndet vid
öppna kusten. Detta brukar kallas vinduppstuvning och beror på bland annat vind
och djupförhållandena längs botten.
Havsnivåhöjningen medför olika utmaningar för länets kustkommuner:




Den långsamma kontinuerliga höjningen av havsvattenståndet.
De kortvariga extrema havsvattenstånden som uppstår i olika vädersituationer.
Det högre medelvattenstånd som havsnivåhöljningen skapar, ökar också
nivåerna för de extrema vattenstånden.

Översvämningsrisk runt Vänern
Översvämningsriskerna runt Vänern är en av de stora utmaningarna för länet, både
i dagens och i framtidens klimat. Vänern är Europas tredje största sjö och har en
200 mil lång strandlinje där det bland annat finns 11 städer, stora åkerarealer och
många mil väg och järnväg.5
Redan i dagens klimat är översvämningsrisken vid Vänern stor. I ett framtida klimat väntas en omfördelning av tillrinningen till Vänern ske under året. När temperaturen ökar blir inte snötäcket lika stort och vårfloden blir mindre tydlig. Dessutom beräknas nederbörden under vintern att öka och avdunstningen sommartid bli
större. Dessa faktorer gör att tillrinningen till Vänern beräknas öka vintertid och
minska under vår och sommar.
Vänerns stora volym gör att den fylls på sakta, men den tappas även av långsamt
vilket beror på att sjöns utflöde i Göta älv i normalfall är begränsad. En översvämning i Vänern kommer därför att pågå länge. Lokala vindeffekter kan dessutom
höja vattenytan flera decimeter på några timmar.
Vid ett värsta översvämningsscenario kommer mycket stora skador att ske på
byggnader, vägar, åkrar och skog. Vattnet från Vänern tappas ner genom Götaälvdalen som är ett av Sveriges mest skredkänsliga områden och risken för skred och
erosion ökar när vattenflödet i älven ökar. Älvstränderna är dessutom översvämningskänsliga vid höga flöden och höga vattennivåer i havet. Detta gör att man inte
kan öka tappningen mer än till en viss gräns när vattennivån i Vänern stiger.6

5

SMHI gör en kunskapssammanställning för Vänern. Kunskapssammanställningen beräknas bli färdig i slutet av 2017.
6
Källor: SMHI (web 2015) och Karlstads Universitet (2013)
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Bild nr X. Översvämningarna kring Vänern 2000-2001. Bild från Vänersborg. Fotograf?

Förändrade nederbördsmönster påverkar flöden och översvämningsrisker i sjöar och
vattendrag
Enligt klimatscenarierna kommer nederbörden totalt sett att öka över året. Störst
nederbördsökning beräknas ske vintertid. Framförallt de västra delarna av länet
kommer att få ökade nederbördsmängder på grund av klimatförändringarna.
Ändrade nederbördsförhållanden leder i sin tur till att tillrinningen av vatten till
vattendragen förändras. Vattendragen kommer dock att påverkas olika mycket.
Tillringen ökar totalt sett över året, vilket generellt leder till högre flöden i vattendragen. Störst ökning beräknas ske vintertid.
Klimatscenarierna visar också på högre vinterflöden och vårflödestopparna har försvunnit. Detta beror på ökad nederbörd under vintern och att denna kommer som
regn istället för snö. Scenarierna visar även på en längre säsong med lägre flöden
under sommaren. Antalet dagar med låg markfuktighet ökar i framtiden. Detta
hänger samman med högre temperaturer och en längre vegetationsperiod.
Detta innebär en generell ökning av översvämningsriskerna i länets sjöar och vattendrag, framför allt under vinterhalvåret. Klimatscenarierna visar också på ökad
förekomst av stora regnmängder, vilken kan leda till översvämningar. Däremot förväntas översvämningar på grund av snösmältning och vårflod att minska i framtiden. De västra, framför allt sydvästra delarna av länet beräknas få den största ökningen av nederbörd och medföljande översvämningsrisker.
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Bild X: Förändring av antal dagar med mer än 10 mm nederbörd på ett dygn jämfört med
referensperioden 1961-1990, RCP 8.5 för perioderna 1991-2013, 2021-2050 och 20692098. Under referensperioden uppmättes mer än 10 mm nederbörd på ett dygn i genomsnitt 21 gånger på ett år. Indexet är ett mått på förekomsten av stora regnmängder som
kan leda till översvämningar.

Skyfall
Den kraftiga nederbörden ökar också och vi kan förvänta oss fler och kraftigare
skyfall i framtiden. Skyfall kan inträffa var som helst i länet.
I tätorter med mycket hårdgjorda ytor kan skyfall få mycket omfattande konsekvenser i form av till exempel översvämmade gator, vägar och byggnader och problem med kommunalteknisk försörjning som el, dricksvatten och avlopp. Även på
landsbygden kan skyfall få allvarliga konsekvenser för till exempel jordbruket då
skördarna kan sättas under vatten och ruttna bort.

Figur X: Maximal dygnsnederbörd. Indexet är ett mått på årets största dygnsnederbörd och
risken för skyfall. Kartorna visar observerat 1991-2013, samt beräknat utifrån RCP 8.5 för
2021-2050 och 2069-2098.

Ras och skred
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Göta älvdalen
Göta älvdalen är ett av Sveriges mest skredkänsliga områden. Skredriskerna är
stora redan idag och beräknas öka i ett förändrat klimat på grund av högre flöden i
älven.7 En orsak till att Göta älvdalen är så utsatt för skred är dess geologiska historia med mäktiga lerlager som avsatts i olika marina miljöer. Älvdalen har också i
hög grad påverkats av mänskliga aktiviteter som också kan påverka skredkänsligheten. Utmed älven finns mycket bebyggelse, industrier, transportinfrastruktur, kulturarv och naturmiljöer, vilka skulle drabbas av stora konsekvenser vid ett större
skred. Delar av älvdalen är också mycket förorenade och ett allvarligt skred i området skulle få betydande och långvariga konsekvenser, bland annat för vattenförsörjningen i Göteborgsområdet. För kommunerna utmed älven är översvämnings- och
skredriskerna en stor utmaning att arbeta med både i dagens och i framtidens klimat.
Riskerna för skred i området har en nära koppling till regleringen av Vänern. Med
nuvarande vattendom kan risken för omfattande översvämning i Vänern enbart
hanteras genom att i förebyggande syfte hålla nivån på en relativt låg och stabil
nivå, då en större tappning skulle öka risken för skred utmed älven.
Skredrisker i resten av länet
Det finns även skredrisker på ett flertal andra platser i länet, till exempel utmed Säveån och Viskan och längs kusten. Statens Geotekniska Instituts skreddatabas ger
en bra överblick över inträffade skred, ras och övriga jordrörelser.

Bild X: skärmdump från skreddatabasen 2017-02-21

7

Läs mer i Göta älvutredningen som Statens Geotekniska Institut (SGI) genomfört.
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Värme

Klimatförändringarna innebär att vi kommer att få ett varmare klimat i länet. Medeltemperaturen vid slutet av seklet beräknas vara 3-5 grader högre än under referensperioden 1961-1990. Temperaturökningen är jämt fördelad över länet och det
finns inga tydliga regionala variationer. Vegetationsperioden ökar med 40-90 dagar
och antalet varma dagar blir fler. Det varmare klimatet medför en ökad risk för värmeböljor.

Figur X: Årsmedeltemperatur. Kartorna visar observerat 1991-2013, samt beräknat 20212050 och 2069-2098 enligt RCP 8.5.

Värmebölja
Pågående och framtida klimatförändringar medför stigande temperaturer. I framtiden kommer högsta dygnstemperaturen och antalet värmeböljor att öka i Västra
Götalands län jämfört med dagens klimat. Värmeböljorna beräknas också att pågå
under längre perioder. RCP8.5 visar ett årsmedelvärde på 18 dagar i följd med
dygnsmedeltemperaturer på över 20°C i slutet av seklet. De delar av länet som beräknas få en något större ökning av antalet dagar med höga dygnsmedeltemperaturer är kusten och området mellan Vänern och Vättern.

Figur X: Antal dagar med dygnsmedeltemperatur över 20ºC. Kartorna visar observerat
1991-2013, samt beräknat 2021-2050 och 2069-2098 enligt RCP 8.5.

En värmebölja kan medföra stora risker för människors hälsa, särskilt bland sårbara
grupper såsom äldre och sjuka. Senare års forskning har påvisat att varma perioder
leder till ökad dödlighet även i Sverige. En värmebölja medför påfrestningar på
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samhällsviktiga verksamheter som kan drabbas av exempelvis elavbrott och störningar i transportinfrastrukturen. Även naturen påverkas negativt av en värmebölja,
vilket kan innebära problem för bland annat skogs- och jordbruk, djurhållning och
dricksvattenförsörjning. De utmaningar som en värmebölja medför ställer krav på
samhällets förmåga att hantera värmeböljans effekter, både i förebyggande syfte
och i en krissituation.8
En viktig faktor är den så kallade värmeöeffekten i storstäder. Hur människor bor
och möjligheten till att finna svalka i staden i form av parker, öppna vattenytor och
träd som ger skugga, samt allmänt tillgängliga luftkonditionerade inomhusmiljöer
är viktiga förhållanden för värmeböljors effekter.

Torka och brandrisk

Trots den övergripande trenden med ett blötare klimat i länet, kan klimatförändringarna också medföra ökad risk för torka och medföljande brandrisk. Klimatscenarierna visar på att antalet dagar med låg markfuktighet och lågvatten förväntas
öka, framför allt i länets östra delar och området mellan Vänern och Vättern.
Långvariga perioder med liten eller ingen nederbörd medför att växtligheten hämmas, vilket påverkar jordbrukets skördar och skogstillväxten. Torka medför låg vattenföring till vattendragen och låga vattenstånd i sjöarna. Konsekvenserna förvärras

Läs mer om värmebölja i Länsstyrelsens rapport Värmebölja i Västra Götalands län – en
förstudie inom Länsstyrelsens klimatanpassningsarbete (rapport nummer 2016:42)
8
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om temperaturen samtidigt är hög, eftersom avdunstningen då är stor. Minskad vattentillgång beror dels på förändrade nederbördsmönster och dels på att växter kommer att förbruka mer, eftersom vegetationsperioden förlängs i ett varmare klimat.
Långa perioder utan nederbörd ger också låga grundvattennivåer. När det regnar
mindre än normalt fylls inte markvatten, sjöar eller vattendrag på som det brukar.
Om det är växtsäsong kommer växterna suga åt sig det vatten som finns i marken
och inget rinner vidare ned till grundvattnet. I södra Sverige styrs vattenföringen av
avdunstningens variation och magasineringen i mark- och grundvatten, vilket ger
lägst vattenföring under sommaren, när vattenbehovet är som störst. Torrperioder
kan därför leda till vattenbrist och konkurrens mellan olika vattenanvändning jordbruk, skogsbruk, dricksvattenproduktion, vattenkraft och för industrier med vattenbehov.
Till följd av långvarig torka inträffar också många bränder i skog och mark. Risken
för skogs- och vegetationsbrand varierar regionalt. Förekomst av torka påverkar
brandrisken, samtidigt som skillnader i vegetationen gör att bränder som startar beter sig på olika sätt. Den framtida säsongen med brandrisk kommer att förändras
mest i de områden som i dagens klimat är mest utsatta för brandrisk. För Västra
Götalands län beräknas brandrisksäsongen öka med 30-40 dagar mot slutet av seklet. 9

Figur X: Antal dagar med låg markfuktighet. Kartorna visar beräkningar för 1991-2013,
2021-2050 och 2069-2098 enligt RCP 8.5.

Storm
Klimatscenarier ger inga tydliga svar på hur vinden kan komma att förändras i ett
framtida klimat. Men liksom i dagens klimat kommer det att finnas mer eller
mindre stormrika år eller årtionden. Däremot så kan stormar i framtiden få allvarligare konsekvenser. Mildare och blötare vintrar förväntas bli vanligare i ett framtida
klimat och förekomsten av tjäle i marken beräknas minska. Därmed kan risken för
stormskador öka oavsett förändringar i vindklimatet. Den stigande havsnivån gör
också att extremvattenstånden som kan uppstå i samband med storm beräknas bli
högre i framtiden.

9

MSB har tagit fram en rapport om Framtida perioder med hög risk för skogsbrand: analyser av klimatscenarier (publikationsnummer MSB535)
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Hot mot den biologiska mångfalden

Försvagade ekosystem

Klimatförändringarna har pekats ut som ett av de allvarligaste hoten mot biologisk
mångfald. För en fungerande biologisk mångfald kan man enkelt uttryckt säga att
det behövs en variationsrikedom i naturen där landskapet rymmer många olika ekosystem som vart och ett hyser en mångfald av växt- och djurarter och där varje art
finns i tillräckligt stort antal för att hysa en genetisk variation. Vi har redan idag en
pågående förlust av biologisk mångfald med försvagade ekosystem som ligger på
för långt avstånd från varandra. En stor mängd arter finns på den svenska röd-listan
vilket innebär att de klassificeras som sårbara eller riskerar att försvinna ur det
svenska växt- och djurlivet. Klimatförändringarna leder till ytterligare hot mot redan sårbara arter. Stigande temperatur och förändrade nederbördsförhållanden innebär stora påfrestningar för många arter. Vid snabba förändringar hinner arter inte
anpassa sig. Konkurrenssvaga arter som är beroende av en speciell naturtyp är mer
känsliga för förändringar och riskerar att slås ut medan generalister breder ut sig
och ökar i antal, vilket leder till mer artfattiga eller ensartade naturtyper. Små populationer med begränsad genuppsättning har begränsad återhämtningsförmåga eller resiliens när de utsätts för snabba förändringar.
Den gröna infrastrukturen

Många naturområden med fungerande ekosystem ligger idag på för långt avstånd
från varandra vilket leder till att arter har svårt att kunna sprida sig till nya områden
när förutsättningarna förändras. Det behöver finnas spridningsvägar för arter och
bättre biologiska kvaliteter i landskapet. En fungerande grön infrastruktur på landskapsnivå kan bli avgörande för om vi ska klara att säkerställa vissa livsmiljöers
och arters överlevnad i ett förändrat klimat.
Förändrad mark- och vattenanvändning

Med stigande temperatur kommer vegetationsperioden i vår del av landet att vara
ett par månader längre än idag. Det gagnar jordbruket och ger en högre tillväxt i
skogen och kommer i sin tur att leda en intensifiering av jord- och skogsbruk med
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odling av andra grödor och plantering av andra trädslag med mer sydlig utbredning. En förändrad mark- och vattenanvändning påverkar ekosystemen och ställer
höga krav på planering och skötsel av en fungerande grön infrastruktur.
Invasiva främmande arter

Många för Sverige främmande arter skapar problem för både naturen och människan och kallas då för invasiva främmande arter. Flera av dem gynnas av ett varmare och fuktigare klimat med en snabbare utbredning till följd. De har oftast inga
naturliga fiender i våra ekosystem vilket gör att de slår ut andra arter och ekosystem med en minskad biologisk mångfald till följd. Spansk skogssnigel, parkslide,
sjögull, lupin och jättebalsamin är några av dessa invasiva arter som gynnas av klimatförändringarna. En tidig bekämpning ökar möjligheterna att begränsa utbredningen.
Ökad igenväxning

En ökad temperatur och förlängd vegetationsperiod ökar också igenväxningen. Det
är ett av de största hoten mot biologisk mångfald i ett förändrat klimat och kommer
att påverka hävdberoende äng- och hagmarker men även våtmarker och skogar. Det
ställer krav på tillräckligt antal betesdjur men också ökat skötselbehov i naturreservat och andra naturområden.
Naturens arter hamnar i otakt

När värmen kommer tidigare på våren kan samspelet mellan växter och djur störas
av att olika arter svarar olika på uppvärmning eller av att temperaturen stiger medan ljustillgången inte ändras. Växter och dess pollinerare hamnar i obalans. Grodyngel kan utvecklas snabbt i värmen men det finns kanske inget för dem att äta.
Smittsamma sjukdomar

Klimatförändringarna förväntas öka problemen med smittsamma sjukdomar både
för tamdjur och vilda djur. Det gäller både nya sjukdomar och förändrade spridningsmönster av befintliga sjukdomar. Vi har redan idag ett antal svamp- och insektsanknutna trädsjukdomar som slår hårt mot våra inhemska trädslag med förändrade och försvagade ekosystem som följd och antalet skadegörare kommer sannolikt att öka.
Stigande havsnivåer

Havets strandnära grundområden och havsstrandängarna längs kusten är biologiskt
mycket rika miljöer. Många av dem ligger inom naturreservat, nationalparker eller
Natura 2000-områden och här lever en stor variation växter och djur i samverkande
ekosystem. Vid en höjning av havsnivån med en meter kommer 85 % av strandängarna att ligga under vatten. Det innebär att grundområden och strandängarna måste
förflytta sig inåt land när havsnivån stiger.
Vänern

Vänern är Europas tredje största sjö med en naturligt stor vattenståndsvariation.
Den har norra Europas största sötvattenskärgård och ett stort antal rödlistade arter
däribland många kolonihäckande sjöfåglar. I Vänern med omgivande stränder finns
nationalparken Djurö, många naturreservat och ett tjugotal Natura 2000-områden.
Regleringen av Vänern samt den på senare år mycket begränsade vattenståndsvariationerna påverkar livsmiljöer för växter och djur negativt och idag sker en snabb
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igenväxning av Vänerns stränder. Sandstränder, fågelskär och grunda vikar växer
igen. Det låga vattenståndet leder till att översvämningsområden minskar i utbredning och därigenom försämras fiskens möjlighet till föryngring i grunda vikar. Det
påverkar indirekt Vänerns ekosystem med risk för försämrad vattenkvalitet till
följd. Den snabba igenväxningen leder till svårigheter att leva upp till internationella åtaganden för Vänern att garantera god bevarandestatus för Natura 2000-områden.
Svårt att förutse förändringar

Ekosystem svarar ibland långsamt på förändringar och det kan även vara svårt att
förutse förändringarna och konsekvenserna av dem. Samverkan mellan direkt och
indirekt påverkan är komplex. Sammantaget kommer klimatförändringarna dock
att leda till försvagade ekosystem samtidigt som behovet av fungerande ekosystem
ökar.

Transnationella risker
De konsekvenser som klimatförändringen får i andra delar av världen, kommer att
påverka också Västra Götalands län.10 Detta gäller till exempel frågor som livsmedelsförsörjning, produktion och transporter av kritiska produkter, IT-störningar på
grund av störningar i datalagring, social oro och väpnade konflikter där påfrestningar orsakade av klimatförändringarna kan förvärra existerande hot och konflikter, förlust av biologisk mångfald, smittspridning och säkerhetspolitiska frågor.

Sammanfattning av länets riskbild kopplat till klimatförändringen
Vattendrag och sjöar i länet kommer att få ökade översvämningsrisker. Länets östra
delar och området mellan Vänern och Vättern kan också få problem relaterade till
torka. Skyfall och värmeböljor utgör en viktig del av riskbilden som alla kommuner behöver förbereda sig för att kunna hantera. Klimatförändringarna kommer att
leda till ytterligare hot mot en redan idag begränsad biologisk mångfald.
Tre stora utmaningar

De största och tydligaste problemen som har identifierats på regional nivå för länet
är:




Stigande havsnivåer
Översvämningsproblematiken vid Vänern
Skredriskerna i Göta älvdalen.

Detta utgör stora utmaningar i dag vad gäller potentiella konsekvenser, vilka kommer att förvärras på grund av klimatförändringarna. Dessa frågor innefattar också
ett flertal svårigheter gällande hantering, framför allt kopplat till ansvarsfördelning
och finansiering.

10

Se till exempel Nationell säkerhetsstrategi

25

Remissversion 2017-05-05

Ny kunskap påverkar
Det pågår hela tiden forskning för att bättre kunna beräkna och förstå klimatförändringarna och vilka effekter som kan uppstå. Detta gör att vi får ny kunskap och
att beskrivningen av länets riskbild därmed behöver ses över. När den här handlingsplanen sammanställs pågår ett antal projekt som kommer att ge oss ny kunskap att ta hänsyn till.





SMHI påbörjade 2016 ett projekt som syftar till att ta fram riktlinjer för beräkning av dimensionerande havsnivåer. Uppdraget ska vara klart 2018.
Boverket har fått ett uppdrag att ta fram en vägledning för hur bebyggelse i
anslutning till havet bör utformas för att vara långsiktigt hållbar i förhållande till globalt stigande havsnivåer. Uppdraget ska vara klart 2018.
SMHI påbörjade 2016 ett projekt som syftar till att ta fram riktlinjer för beräkning av dimensionerande nivåer i Vänern. Uppdraget ska vara klart
2018.
MSB, SMHI och Boverket har ett antal uppdrag som ska ge stöd för att
kunna hantera skyfall, både vad gäller beräkningar av flöden och hur riskerna med skyfall ska hanteras.
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Övergripande inriktning
Den övergripande inriktningen sätter ramarna för Länsstyrelsens arbete med samordning av arbetet på regional nivå med anpassning till ett förändrat klimat. Syftet
med den övergripande inriktningen är även att kommunicera Länsstyrelsens övergripande ståndpunkter vad gäller klimatanpassning på regional och kommunal nivå
i länet. Den övergripande inriktningen utgör det ramverk som åtgärderna i handlingsplanen bygger på.

Nedan beskrivs de punkter som utgör den övergripande inriktningen för arbetet
med anpassning till ett förändrat klimat. Varje punkt föregås av en kortare motivering till inriktningen.
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Integrera klimatanpassning i verksamheten
Klimatförändringarna pågår redan idag och kommer att bli ännu tydligare framöver. I princip all verksamhet påverkas på olika sätt och klimatförändringarnas effekter på kort och lång sikt bör därför ingå i planering och beslut.


Klimatanpassning bör ingå som en aspekt i alla verksamheter och kan
med fördel integreras i andra planer, strategier och program.



En klimatanpassningsplan kan vara ett verktyg för att stödja det strategiska arbetet.

Länsstyrelsen samordnar
Länsstyrelsen har enligt Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion i uppgift att samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat. Uppdraget har de senaste åren också återfunnits i regleringsbrevet till länsstyrelserna.


Länsstyrelsen ska samordna det regionala och lokala klimatanpassningsarbetet i länet.

Västra Götaland är ett stort och varierande län och för att stödja klimatanpassning
på kommunal nivå och lägga fokus på rätt insatser behövs ytterligare analyser för
att ta fram mer specifikt underlag kring klimatförändringarnas påverkan på olika
delar av länet.


Länsstyrelsen ska analysera hur länet påverkas av klimatförändringarna
och prioritera insatser utifrån utmaningar och geografiska områden.

De verktyg som Länsstyrelsen har att tillgå i arbetet med att samordna klimatanpassningsarbetet kan delas in i följande insatskategorier: riktlinjer, kunskaps- och
planeringsunderlag, information, kommunikation och kompetensutveckling, samt
ärendehandläggning. Länsstyrelsen stödjer mellankommunal och delregional samverkan och arbete som berör hela eller delar av länet, men har inte i uppdrag att ta
fram kommunspecifika underlag.


Länsstyrelsen ger rekommendationer, vägledning och stöd på regional11
nivå, samt följer upp effekterna av arbetet.

11

Med regional nivå avses hela länet, alternativt en del av länet som avgränsas av till exempel geografiska variationer eller en gemensam klimatrelaterad problematik.

28

Remissversion 2017-05-05

De lokala förutsättningarna styr
Alla kommuner i länet påverkas nu och i framtiden av klimatförändringarna och de
effekter som följer. Vissa kommuner är dock mer utsatta för effekterna av klimatförändringarna än andra och riskbilden ser olika ut beroende på kommunens geografiska läge. Även förutsättningar som storlek och organisation varierar. Det finns
stora utmaningar kring ansvarsfördelning, juridik och finansiering som ännu inte är
lösta. Det är därför viktigt att varje kommun hittar det arbetssätt som fungerar bäst
utifrån kommunens förutsättningar.


Alla kommuner behöver arbeta med klimatanpassning.



Alla kommuner behöver analysera hur kommunen kan komma att påverkas av klimatförändringarna och utifrån detta besluta om hur kommunen
ska arbeta strategiskt med klimatanpassning.

Mellankommunal och delregional samverkan är en förutsättning för att
nå goda resultat
Många mindre kommuner har inte resurser att själva driva ett aktivt arbete med klimatanpassning. Utmaningarna är ofta också gemensamma med grannkommunerna,
till exempel utmed ett vattendrag eller inom ett avrinningsområde. Samverkan
kring metodik för olika typer av analyser eller sammanställning av information ger
underlag som kan användas gemensamt av flera kommuner. Länsstyrelsen och
kommunerna behöver arbeta gemensamt med detta.


Många klimatanpassningsfrågor kan med fördel hanteras genom mellankommunalt eller delregionalt samarbete.

RCP 8.5 är ett möjligt framtidsscenario
Länsstyrelsen har valt att i det regionala klimatanpassningsarbetet utgå ifrån att
RCP 8.512 är ett möjligt framtidsscenario. RCP 8.5 är det scenario som närmast beskriver den utvecklingsbana världen följer idag. Utifrån försiktighetsprincipen13 är
det därför viktigt att ha med i planeringen av klimatanpassningsåtgärder.
Det finns ett globalt mål, som syftar till att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till under 2°C jämfört med förindustriell nivå. Uppnås detta mål
blir utvecklingen inte lika allvarlig som RCP 8.5 beskriver. Det finns dock en risk

12

RCP:er är möjliga utvecklingsvägar för strålningsbalansen med det gemensamma namnet
”representativa koncentrationsutvecklingsbanor” från engelskans ”Representative Concentration Pathways (RCP)”. RCP:erna är namngivna efter den nivå av strålningsdrivning i
W/m2 som uppnås år 2100. RCP-scenarier låg till grund för IPCC:s rapport 2013.
Läs mer om RCP scenarierna i Framtidsklimat i Västra Götalands län.
13
För att skydda miljön, skall försiktighetsprincipen tillämpas allmänt av stater i enlighet
med deras förmåga. Om hot om allvarlig eller oåterkallelig skada uppstår, skall brist på
fullständig vetenskaplig säkerhet inte användas som ett skäl att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförsämring (Riodeklarationen om miljö och utveckling
från 1992, princip 15). Detta stämmer också överens med hänsynsreglerna i Miljöbalken
(2:3).
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att målet inte uppnås. Vi behöver därför ha med i planeringen att vi kan behöva anpassa oss efter ett allvarligare scenario. Handlingsplanen är ett verktyg för att vi
ska kunna anpassa oss till kommande klimatförändringar. Anpassningsarbetet sker
parallellt med arbetet att jobba för att nå tvågradersmålet.
Många klimatanpassningsåtgärder kan vidtas utan att utgå ifrån ett specifikt scenario, men när det handlar om att sätta till exempel planeringsnivåer, gör osäkerheterna att Länsstyrelsen valt att utgå från försiktighetsprincipen och lägga nivåerna
utifrån att även det värsta scenariot i SMHIs klimatanalys för länet kan inträffa.
Från länets klimatanalys kan utläsas att val av scenario spelar liten roll fram till
mitten av seklet, då resultaten inte skiljer sig särskilt mycket åt.


För åtgärder som innebär investeringar och val med en tidshorisont efter
mitten av seklet, kommer Länsstyrelsen att utgå från RCP 8.5 som ett
möjligt framtidsscenario. Länsstyrelsen rekommenderar länets kommuner att följa samma inriktning.

Ta hänsyn till osäkerheter och fatta robusta beslut
En av de stora utmaningarna med att arbeta med klimatanpassning är att hantera att
det finns så mycket osäkerheter kring hur klimatet kommer att utvecklas och vilka
effekter det kommer att få. Det gäller därför att hitta strategier för att fatta beslut
som leder till bra resultat trots osäkerheter. Det pågår forskning kopplat till området ”robust beslutsfattande”.
Robust beslutsfattande14 handlar om att hitta strategier som leder till acceptabla resultat oavsett vad som händer. Robust beslutsfattande är lämpligt för beslutssituationer med stora osäkerheter, långa tidshorisonter och potentiellt irreversibla konsekvenser. Beslut kopplade till klimatanpassning faller in i denna kategori och det är
därför lämpligt att beslut kopplade till klimatanpassning hanteras på det sätt som
rekommenderas utifrån pågående forskning inom området. Länsstyrelsen i Gävleborgs projekt när detta är färdigt – fyll på.


Ta hänsyn till osäkerheter och fatta robusta beslut genom att:
o Utgå från osäkerheterna och anpassa beslutsprocesserna och metoderna till att hantera dessa.
o Börja med den specifika beslutssituationen och undersök konsekvenserna av olika alternativ.
o Försök hitta robusta lösningar som fungerar bra över en stor
mängd osäkra utfall.15

14

. Läs mer om pågående forskning på KTHs webbsidor.
Dessa tre punktsatser är hämtade från rapporten ”Principer för robusta beslut inför osäkra
klimatförändringar av Per Wikman Svahn som går att ladda hem via KTHs webbsidor.
15
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Ekosystembaserad klimatanpassning
Ekosystemtjänster är enkelt uttryckt den mångfald av tjänster och funktioner som
olika ekosystem och dess arter tillhandahåller människan. En fungerande biologisk
mångfald är en förutsättning för fungerande ekosystemtjänster. En ekosystembaserad klimatanpassning utgår från att ekosystemtjänster kan bidra till att anpassa
samhället till klimatförändringarna och dämpa negativ påverkan.
Det är i många fall kostnadseffektivt att arbeta med ekosystembaserad klimatanpassning genom att flera fördelar kan uppnås. Till exempel kan en klimatanpassningsåtgärd samtidigt stärka biologisk mångfald och gynna olika ekosystemtjänster.
Ekosystembaserade klimatanpassningsåtgärder bör användas där det är möjligt,
men även tekniska lösningar kommer att behövas. Varje samhälle behöver utifrån
sina plats- och situationsspecifika förutsättningar en kombination av åtgärder.


Inventera och använd i så hög grad som möjligt ekosystemtjänster för
klimatanpassning.

Gör nödvändigheten till en möjlighet
Vi måste arbeta med klimatanpassning men vi måste också lösa ett antal andra problem i samhället, till exempel buller, föroreningar, näringsläckage, stress och
ohälsa. Mångfunktionella lösningar kan lösa flera olika problem samtidigt.
Exempel på mångfunktionella lösningar är restaurering av våtmarker och
svämplan, bevara och främja förekomsten av stora träd, grönområden och parker i
tätorter och gröna tak.




Gör nödvändigheten till en möjlighet genom att använda mångfunktionella lösningar.
Alternativt:
Smarta åtgärder leder till mångfunktionella lösningar.

Restaurering av våtmarker och svämplan minskar flödesintensiteten nedströms vid skyfall
och minskar därmed risken för översvämningar och erosion. Våtmarker reducerar kväve
och fosfor samtidigt som de är vattenhållande vid torka. Våtmarker kan fungera som rekreationsområden samtidigt som ett inslag av öppet vatten och översvämningsängar ger en variation av livsmiljöer och biotoper som stärker förutsättningarna för en biologisk mångfald.
Stora träd ger skugga och avdunstning till skydd för värmebölja och skyfall samtidigt som
de är boendemiljö för ett stort antal olika växter och djur. Träd och annan vegetation renar
även stadsluften och begränsar upplevelsen av buller.
Grönområden och parker kan fungera som naturliga översvämningsytor vid skyfall om de
lokaliseras till låglänta områden. Vid god planläggning kan de även rymma ett antal olika
livsmiljöer för växter och djur, samtidigt som närhet till natur minskar stress och bidrar till
människors hälsa och välmående.
Gröna tak kan förbättra den vattenhållande förmågan och därmed begränsa översvämningar
vid skyfall och minska kostnader för anläggning av dagvattenbrunnar. Med rätt val av arter
på taket kan även den gröna infrastrukturen stärkas i en tät stadsmiljö.
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Länsstyrelsens åtgärder
I det här kapitlet beskriver vi de åtgärder som Länsstyrelsen avser att arbeta med
under 2018-2020, vilket är planens genomförandetid.

Insatskategorier och åtgärder
Länsstyrelsen har en viktig roll för att initiera, stödja och följa upp klimatanpassningsarbetet i länet. För att göra detta har vi en ”verktygslåda” bestående av i huvudsak fyra typer av insatser. Vi har därför valt att dela in de åtgärder som vi arbetar med i fyra kategorier:





Riktlinjer
Kunskaps- och planeringsunderlag
Information, kommunikation och kompetensutveckling
Ärendehandläggning

Enkelt uttryckt så hänger åtgärdskategorierna ihop på så sätt att det första steget är
att ta fram kunskaps- och planeringsunderlag och riktlinjer. Dessa kommuniceras
sedan ut genom olika informations-/kommunikations- och kompetensutvecklingsaktiviteter, för att sedan implementeras i ordinarie verksamhet som till exempel
ärendehandläggning.

Kunskaps- och planeringsunderlag och riktlinjer
Information, kommunikation och kompetensutveckling
Ärendehandläggning/löpande
verksamhet

I följande avsnitt beskrivs kortfattat de mer omfattande åtgärder som Länsstyrelsen
avser att genomföra under perioden 2018-2020. Mer specifik information om respektive åtgärd finns i Bilaga med åtgärdskort för Länsstyrelsens åtgärder (separat
dokument). Informationen i bilagan revideras efter behov under planens genomförandetid.
Kolumnen Stödjer i tabellerna hänvisar till rekommenderade åtgärder för kommunerna.
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Riktlinjer
ID

Åtgärdsformulering

Stödjer
(ID nummer)

R.1

Regionala riktlinjer för klimatanpassning

F.1, F.2,
F.4, F.5,
J.1

Ta fram eller tydliggöra regionala riktlinjer som kommunerna kan använda i sitt lokala klimatanpassningsarbete.
Underlagen kan utgöras av:




R.2

Egna, alternativt regionalisera nationella riktlinjer.
Anpassa underlag från andra länsstyrelser.
Anpassa underlag från andra regionala myndigheter.
Underlag från universitet med mera.

Integrera klimatanpassning i Fysisk planering enligt
Plan- och bygglagen

F.1-F.5

Utifrån framtagna riktlinjer, råd och rekommendationer
från centrala och regionala myndigheter genomföra utbildningsinsatser över vilka underlag som finns och hur klimatanpassning kan integreras i fysisk planering. Aktiviteter anpassas till vilken planeringsnivå som avses: Översiktsplanering, Detaljplanering och Bygglovsprocessen.

Kunskaps- och planeringsunderlag
ID

Åtgärdsformulering

Stödjer
(ID nummer)

K.1

Göra en framtidsspaning och ta fram en riskbild för
länet utifrån klimatförändringarna.

F.1-F.5,
J.1, G.2,
V.1, B1B3

Genom texter och kartor beskriva länets riskbild utifrån
hur klimatförändringarna påverkar och kan komma att påverka länet. Beskrivningen ska utgå både ifrån geografiska
variationer inom länet och utifrån hur olika samhällssektorer och verksamheter kan påverkas. Kartanalyser på regional nivå i GIS ingår som en del i åtgärden. Åtgärden behöver göras i samarbete med kommunerna och andra organisationer.
K.2

Regional handlingsplan för grön infrastruktur

G.1, G.4

Ta fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur.
K.3

Regional vattenförsörjningsplan
Ta fram en regional vattenförsörjningsplan för länet.
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Information, kommunikation och kompetensutveckling
ID

Åtgärdsformulering

Stödjer
(ID nummer)

I.1

Deltagande i miljönätverket ENCORE

O.1-O.4

Utifrån diskussioner mellan deltagande regioner i miljönätverket ENCORE, identifiera hinder och framgångsfaktorer för klimatanpassningsåtgärder kopplat framför allt
till översvämningar och torka.
Utifrån befintliga hinder för arbetet, identifiera en gemensam plattform för framtida regionalt samarbete på politisk
och administrativ nivå. Inom ENCORE nätverket utbyter
regionerna både exempel på framgångsrika insatser för att
inspirera varandra och exempel på hinder som försvårar
arbetet. Syftet är att hämta hem kunskap som kan användas i den egna regionen.
I.2

Informationsmaterial till olika målgrupper
Ta fram olika typer av målgruppsanpassade informationsmaterial om klimatförändringarnas effekter i Västra Götalands län, hur Länsstyrelsen arbetar med frågorna och hur
målgrupperna kan arbeta med klimatanpassning. Informationsmaterialet ska användas vid utbildningar, kommunträffar och liknande kompetenshöjande aktiviteter.

I.3

Kunskapsförmedling till länets kommuner
Planera och genomföra kunskapsdagar eller andra aktiviteter för länets kommuner på olika teman relaterade till anpassning till ett förändrat klimat. Dagarna kan utformas till
exempel som delregionala kommunträffar, länskonferens
eller utbildningar.

I.4

Workshopar/Övningar med fokus på klimatrelaterade
risker

Alla (i
varierande
grad)

I första
hand O.1O.4.
Även övriga beroende på
tema.
B.1, B.2,
B.3

Planera och genomföra en eller flera workshopar/övningar
per år för länets kommuner och andra relevanta organisationer kring ett klimatrelaterat scenario.
I.5

Integrera klimatanpassning i prövning och tillsyn av
miljöfarlig verksamhet och förorenade områden
Utifrån framtaget kunskaps- och planeringsunderlag från
projekten Klimatanpassning i tillsyn av miljöfarlig verksamhet och förorenade områden och Screening och identifiering av förorenade områden med sårbarhet för naturolyckor i Västra Götalands län, kommunicera ut underlaget
och implementera det i tillsynsverksamheten.
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Klimatanpassning i ärendehandläggning och annat löpande arbete
Länsstyrelsen arbetar inom uppdraget att samordna arbetet på regional nivå med
anpassningen till ett förändrat klimat även med ett antal mindre aktiviteter som genomförs i form av löpande arbete.






Stödja kommunernas lokala klimatanpassningsarbete genom att på förfrågan delta på möten, utgöra bollplank, samt ge råd och stöd.
Delta i länsstyrelsernas nationella klimatanpassningsnätverk.
Delta i nationella klimatanpassningsprojekt som projektdeltagare eller i referensgrupp.
Delta i konferenser och studieresor.
På förfrågan eller eget initiativ informera om klimatförändringar och klimatanpassning i olika forum.

Vi arbetar också med att på olika sätt integrera klimatanpassningsperspektivet i
våra olika uppdrag och vår ärendehandläggning.
ID

Åtgärdsformulering

Stödjer
(ID nummer)

Ä.1

Strategi för samordnad hantering av översvämningsoch skredriskerna kring Vänern och Göta älv

F.1,
G.2,V.1V.4. T.1,

Ta fram en strategi för hur Länsstyrelsen ska arbeta samordnat med översvämnings- och skredriskerna kring Vänern och Göta älv.
Ä.2

Stöd för implementering av klimatanpassningsaspekter
i Länsstyrelsens ärendehandläggning och annat löpande arbete
Identifiera behov och ta fram handläggarstöd för att implementera klimatanpassning i löpande arbete som handläggning av olika typer av ärenden.

Alla (i
varierande
grad)

I framtagandet av material ligger att utveckla och utforma verktyg, kunskaps- och
planeringsunderlag så att de blir användarvänliga för målgrupperna.
Många av Länsstyrelsens verksamhetsområden berörs av klimatförändringarna. Att
beakta behovet av klimatanpassning i all verksamhet ingår i uppdraget. Det är därför viktigt att framtagna riktlinjer och underlag också implementeras i Länsstyrelsens övriga uppdrag och ärendehandläggning.
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Ny kunskap och nya uppdrag
Utöver de åtgärder som beskrivs i den här planen kommer Länsstyrelsen också att
ta hänsyn till ny kunskap och nya uppdrag som kommer in under den tid planen
gäller och anpassa sitt arbete utifrån detta.

Slutsatser från utredningen Ett stärkt arbete för anpassning till ett förändrat klimat
Slutsatser läggs in under hösten, då utredningen lämnar sitt slutbetänkande den 31
maj.
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Andra myndigheters ansvar och åtgärder
Sektorsmyndigheterna har ett ansvar för att arbeta med klimatanpassning utifrån
sitt sektorsansvar. Vissa myndigheter är mer berörda och ingår i myndighetsnätverket för klimatanpassning. Vilka dessa är och vad de ansvarar för och vidtar för åtgärder, kan du läsa om på Klimatanpassningsportalen (www.klimatanpassning.se).
Flera nationella myndigheter har tagit fram klimatanpassningsplaner utifrån sitt
sektorsansvar. I vissa av dessa planer tar myndigheterna upp åtgärder som länsstyrelserna och kommunerna är ansvariga för eller bör delta i.
Detta gäller till exempel Statens Geotekniska Institut, som har tagit fram Hållbart
markbyggande – en handlingsplan i ett föränderligt klimat. I planen finns ett antal
åtgärder som riktar sig till länsstyrelser och kommuner.
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Rekommenderade åtgärder för kommuner
I det här kapitlet beskrivs rekommenderade åtgärder för att anpassa länets kommuner till de pågående och framtida klimatförändringarna.
Handlingsplanen beskriver vad Länsstyrelsen rekommenderar att kommunerna arbetar med. För tydligare vägledning och goda exempel kring hur kommunen kan
arbeta med olika typer av åtgärder hänvisar vi till framtagna underlag som går att
hitta via Klimatanpassningsportalen och Länsstyrelsens webbsidor för klimatanpassning. Kontakta också Länsstyrelsens klimatanpassningssamordnare för aktuell
information och vägledning.
Länsstyrelsen har valt att samla rekommenderade åtgärder på kommunal nivå under fyra rubriker:





Organisation
Mark- och vattenanvändning
Tillsyn
Beredskap för extrema väderhändelser och naturolyckor

Dessa fyra kategorier baseras på de områden där även Länsstyrelsen har ett ansvar
och kan gå in och stötta kommunerna. Det finns flera andra områden där det finns
ett kommunalt ansvar och där klimatanpassning behöver vara en aspekt. Detta gäller till exempel fastighetsförvaltning, kommunalteknisk försörjning och vård och
omsorg. Dessa behov behöver kommunen fånga upp genom de åtgärder som listas
under rubriken Organisation.16

Prioritering och tidsperspektiv för genomförande av åtgärder
Varje kommun har ansvar för att arbeta med de åtgärder som är relevanta utifrån
kommunens förutsättningar och övrigt pågående arbete i kommunen. Detta kapitel
beskriver de åtgärder som Länsstyrelsen anser är lämpliga att arbeta med på kommunal nivå, både under planens genomförandetid och i ett längre tidsperspektiv.
De åtgärder som Länsstyrelsen bedömer att kommunerna framför allt behöver fokusera på under 2018-2020, är åtgärderna under rubriken Organisation. Dessa är i
flera fall en förutsättning för att kunna arbeta med övriga åtgärder och för att identifiera ytterligare åtgärder utifrån kommunens behov.
Pågående ärenden behöver hantera klimatanpassningsaspekterna. Åtgärderna kan
användas som en checklista för att stämma av vad kommunen redan arbetar med
och vad som behöver hanteras på kort respektive lång sikt.

Läsanvisning för åtgärderna för kommuner
Kopplat till åtgärderna finns bakgrundstexter som tydliggör varför åtgärderna behöver vidtas. Bakgrundstexten står före den eller de åtgärder som den motiverar.

16

Mer information och goda exempel finns på klimatanpassningsportalen. Flera kommuner
har också redan tagit fram kommunala klimatanpassningsplaner, vilka kan fungera som
goda exempel för andra kommuner.
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Själva åtgärderna beskrivs med fet text. Varje åtgärd har ett ID nummer för att underlätta hänvisningar mellan olika kapitel i handlingsplanen.
Åtgärderna kan ses som en checklista som kommunen kan använda i sitt lokala klimatanpassningsarbete och kommer också att sammanställas i en separat version
som kommunerna kan använda.17

Organisation

De åtgärder som Länsstyrelsen bedömer att kommunerna framför allt behöver fokusera på under 2018-2020, är åtgärder kopplat till organisation. Dessa är i flera
fall en förutsättning för att kunna arbeta med övriga åtgärder och för att identifiera
ytterligare åtgärder utifrån kommunens behov.
Ett systematiskt arbete med anpassning till klimatförändringarna kräver medverkan
från de flesta av kommunens verksamheter. För att kunna bedriva ett långsiktigt
och systematiskt arbete med klimatanpassning är det viktigt att hitta ett arbetssätt
som innebär att förvaltningar och bolag kan arbeta strukturerat med klimatanpassningsfrågan så att den genomsyrar den kommunala verksamheten. Ansvar och
kompetens behöver byggas upp och organiseras för att tydliggöra vad, hur och vem
som ska arbeta med olika aspekter av anpassningen till klimatförändringarna.
O.1

17

Bygg upp eller vidareutveckla en tvärsektoriell organisation med ansvar, kunskap och kompetens för att arbeta strukturerat med klimatanpassning och verka för att klimatanpassningsperspektivet genomsyrar den kommunala verksamheten.

Se även aktivitetslistan i kommunikationsplanen som ingår i den här handlingsplanen.
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Framtidsklimatet i länet finns prognostiserat genom SMHI:s rapport18, men vilka
konsekvenser de leder till i varje kommun är svårare att bedöma. Länsstyrelsen19,
nationella myndigheter20 och branschorganisationer21 har publicerat olika generella
konsekvensanalyser men då förutsättningarna skiljer sig åt mellan kommunerna behöver varje kommun själv bedöma hur de kan komma att påverkas. Det är viktigt
att kommunen aktivt tar ställning till behovet av klimatanpassningsåtgärder.
O.2

Analysera vilka utmaningar som klimatförändringarna kan föra med
sig för kommunen och använd detta som grund för vidare arbete.

Befintliga planer och processer kan användas som medel för att analysera klimateffekter inom särskilda områden och därefter föreslå åtgärder föra att hantera dessa
effekter. Redan etablerade processer kan användas, vilket kan förenkla arbetet och
integrera det med andra processer.
O.3

Integrera klimatanpassning i befintliga planer och processer.

En kommunal klimatanpassningsplan kan vara ett verktyg för att strukturera upp
arbetet, identifiera åtgärder och fördela ansvar. Varje kommun behöver göra en bedömning av behovet av en klimatanpassningsplan. Detta bör föregås av en analys
över vilka risker och möjligheter det framtida klimatet kan innebära. Av särskild
vikt är att identifiera frågor som rör flera olika fackområden och tydliggöra ansvar
för samordningen av dessa.
O.4

Fatta beslut om kommunen ska sammanställa en kommunal klimatanpassningsplan som ett eget dokument och i så fall vilka verksamhetsområden och klimateffekter den ska omfatta, samt hur den ska
tas fram och förvaltas.

18

SMHI. Framtidsklimatet i Västra Götalands län. http://www.smhi.se/klimat/framtidensklimat/framtidsklimat-i-sveriges-lan-enligt-rcp-scenarier-1.95384
19
Västra Götaland i ett förändrat klimat. http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/Pages/vastra-gotaland-i-ettforandrat-klimat.aspx
20
Skogsstyrelsen. Klimatanpassat skogsbruk. http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Skog-och-klimat1/Klimatanpassat-skogsbruk/
21
Fastighetsägarna. Klimatfrågor. http://www.fastighetsagarna.se/stockholm/hallbarhet_etik/klimatfragor
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Mark- och vattenanvändning

Klimatanpassning i fysisk planering

En stor del av arbetet med att anpassa vårt samhälle efter de nya förutsättningar
som klimatförändringen medför hanteras inom den fysiska planeringen. Kommunernas fysiska planering spelar en viktig roll i klimatarbetet, bland annat för att den
ger möjlighet att ställa krav på att klimatanpassning sker i planering och byggande.
Klimatanpassning i den fysiska planeringen handlar exempelvis om att i nya planer
hantera frågor som rör lokalisering och utformning av verksamheter och bebyggelse, samt att avsätta tillräckliga skyddsavstånd utifrån förväntade framtida klimatförhållanden. Det handlar också om att i befintlig bebyggelse hantera bland annat teknisk infrastruktur och grönstruktur på ett strategiskt vis, för att möta ett klimat i förändring.22
Strategier och åtgärder som drar nytta av ekosystemet och naturens anpassningsförmåga är några av de mest användbara, ekonomiskt bärkraftiga och effektiva verktygen för att bekämpa klimatförändringarnas effekter. Grön infrastruktur kan bidra
till att minska klimatpåverkan och risker från ett förändrat klimat på en mängd
olika sätt23:
• Skydd mot översvämning
• Skydd mot erosion
• Skydd mot extrema väderförhållanden
• Minskat koldioxidutsläpp
• Ökad koldioxidlagring
• Energibesparing
• Biologisk mångfald
• Säkra livsmedelsförsörjning

22

Länsstyrelserna, 2012. Klimatanpassning i fysisk planering. LÄNK
Länsstyrelsen Västra Götaland 2016. Planeringsunderlag avseende klimatfrågor. Rapport
2016:51. LÄNK
23
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F.1

Integrera klimatanpassningsperspektivet i fysisk planering för byggande och infrastruktur.
Detta kan göras till exempel via:









Översiktsplan (peka ut riskområden genom kartering, ange lägsta
golvhöjd)
Genom den fysiska planeringen bevara och stärka en grön infrastruktur.
Fördjupad översiktsplan (modellering för lämplig markanvändning - angivande av lämplighet för exploatering)
Detaljplan (till exempel dagvattenutredning och skyddsåtgärder
mot översvämningar)
Planlägga mark i syfte att vid höga flöden göra plats för vatten för
att minska erosion, sedimenttransport, oönskade översvämningar
samt öka naturvärdena
Planläggning av ytor för dagvattenhantering.
Bygglov (Underlag avseende klimatanpassning i policydokument,
ÖP och DP behöver vara så konkret att det går att tillämpa i bygglovs-prövning)
I planarbetet arbeta för att minimera exploateringen av jordbruksmark

En möjlighet till omställning potentialen i att arbeta med den befintliga bebyggelsen, mellanrum och grön- och blå strukturer. Strategiskt lokaliserade i staden och
integrerade med bebyggelsen och dess omland kan träd, grönområden, vattendrag
och dammar både fungera som luftförbättrare och temperatursänkare i staden, och
samtidigt hantera ökande vattenmängder. Dessa strategiskt planerade ytor brukar
kallas för Mångfunktionella ytor.24
F.2
Sträva vid planering efter att använda mångfunktionella ytor och lösningar med synergieffekter för hållbar samhällsutveckling.

Översvämnings- och skredrisker förväntas öka på grund av klimatförändringarna.
Det är viktigt att utreda risker för ras, skred och erosion för att ge ett bra stöd i
kommunernas fysiska planering och för arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser
och handlingsprogram25. Underlag som tas fram av statliga myndigheter utgör en
grund för eventuella vidare utredningar i kommunen utifrån lokala behov (till exempel detaljeringsgrad).
F.3
Identifiera behov av att komplettera befintliga översiktliga karteringar av översvämnings- och skredrisker.
24

Boverket 2010. Mångfunktionella ytor - Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i
städer och tätorter genom grönstruktur.
25
Krav på genomförande av risk- och sårbarhetsanalyser finns för kommunerna i Lag
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap. Handlingsprogram ska tas fram enligt Lag (2003:778) om
skydd mot olyckor.
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Det framtida klimatet kan innebära ökade nederbördsmängder, både sett över hela
år men även som korttidsnederbörd. Detta ställer större krav på att det finns system
som på ett säkert sätt kan omhänderta regnmängderna. Möjligheterna att ta hand
om större regnmängder behöver ses ur avrinningsområdesperspektiv så att naturgivna möjligheter i form av befintliga rinnvägar och fördjupningar kan användas.
F.4

Modernisera systemen för omhändertagande av dagvatten.
Detta kan till exempel innefatta öppna (bio-)dammar och (-)diken, anpassning av grönområden, våtmarker, kombinerade översvämningsskydd och
aktivitetsytor. Det viktiga är att man ser till hela systemet för omhändertagande och rening av dagvatten istället för enskilda åtgärder.

Stigande havsnivåer är den största utmaningen som klimatförändringen för med sig
för länets kust. I nuläget utgår de flesta klimatanalyser från en global havsnivåhöjning på cirka 1 meter fram till år 2100. Det senaste århundradet har vattenståndet i
havet höjts i en takt som nästan har fördubblats under de senaste 20 åren. Under perioden 1991-2003 har havsytan globalt i medeltal stigit drygt 3 mm/år. Haven kommer även att fortsätta stiga efter år 2100. Höjningen av havsnivån får också genomslag på de mest extrema vattennivåerna i samband med stormar.
Havsnivåhöjningen innebär en stor utmaning, både gällande att skydda befintliga
värden och att planera för ny bebyggelse på ett sätt som inte skapar ytterligare risker och sårbarheter. I flera städer möter havet ett vattendrag, vilket skapar en kombination av översvämningsrisker när vattendraget och havet samverkar.
F.5

Utred behovet av lämpliga skyddsåtgärder mot stigande havsnivåer.
(Gäller kustkommuner)
Utredning behövs för varje enskilt kustsamhälle eftersom förutsättningarna är helt olika från fall till fall. Utredningen ligger sedan till grund för
vidare åtgärder.
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Kulturmiljö

Utifrån projektet Kulturarv och klimatförändringar i Västsverige identifierades
några problemområden: stigande hav, ökad nederbörd i vissa områden, problematiken kring Vänern och dess utlopp. För att öka beredskapen i kommunerna behöver
frågan om kulturarv och klimat lyftas in i den kommunala planeringen. Inom projektet har ett kartverktyg tagits fram till stöd för kommunernas arbete.
K.1

Uppdatera kulturmiljöunderlag med hänvisning till klimatanpassningsperspektivet.

K.2

Värdera och analysera berörda kulturmiljöer utifrån ett tålighetsoch känslighetsperspektiv.

K.3

Beakta kulturmiljöerna vid planering och utredning av lösningar för
hantering av översvämning och skred.

Stad och land hänger ihop – åtgärder i odlingslandskapet
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Förändrade nederbördsmönster och ökad sommartorka ställer nya krav på markanvändningen i jord- och skogsbruket. Det handlar om förändrade nederbördsmängder i stort men också förändrad intensitet. Ett viktigt sätt att klimatanpassa på är att
utgå från naturgivna förutsättningar och att utifrån detta utveckla nygamla koncept
för vad som är lämplig markanvändning och lämpliga grödor. På så sätt skapas odlingssystem som är mindre sårbara. Det kommer också bli allt viktigare att planera
och vara strategisk på en lite mer övergripande nivå där planerade översvämningsytor kan vara en del. Det är viktigt att det finns goda exempel som kan inspirera
och skapa kunskap för jord- och skogsbruket i stort.
J.1

Arbeta med kommunens jordbruks/skogsbruksmarkinnehav så att
kommunen går före som gott exempel genom att klimatanpassa på ett
sätt som tar hänsyn till produktionsförutsättningar och naturmiljön.
Markinnehavet kan också skapa möjligheter för att klimatanpassa
bebyggelse genom att exempelvis göra plats för vatten, samt underlätta ekosystemtjänster.

De markavvattningsföretag som finns är oftast gamla och skapade under andra förutsättningar än nuvarande. Tätorter och annan bebyggelse i lantbruksnära omgivningar bidrar ofta med belastning av vatten även om markavvattningsföretaget inte
är konstruerat för det. För att inte riskera att kapaciteten överskrids behöver kommunerna vara mer aktiva i sitt delägande men också vara medvetna med riskerna
om förmycket vatten avleds till dikessystem som inte är dimensionerade för detta.
Detta för att inte riskera översvämningar i åkerlandskapet men också för att minska
risken för översvämningar i tätorter.
J.2

Gör en sammanställning över de markavvattningsföretag som kommunen är delaktig i eller släpper vatten till.

Grön infrastruktur och ekosystemtjänster

Klimatförändringarna leder till ytterligare påfrestningar på biologisk mångfald. En
fungerande grön infrastruktur stärker förutsättningarna för många arters fortlevnad
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och därmed möjligheten att leverera ekosystemtjänster som kan begränsa klimatförändringarnas negativa påverkan på vårt samhälle. Den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur ska innehålla förslag på åtgärder som behövs för att
stärka den gröna infrastrukturen.
G.1

Genomför åtgärder enligt den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur (klar i oktober 2018).

Att genomföra klimatanpassningsåtgärder med utgångspunkt från naturgivna förutsättningar och med naturen som förebild gör att man kan hitta billigare och bättre
lösningar där flera mål uppnås samtidigt.
G.2

Genomför ekosystemtjänstanalyser och planera för en ekosystembaserad klimatanpassning.

Ett flertal invasiva arter gynnas av ett varmare och fuktigare klimat. Spridningen
utgör ett hot mot biologisk mångfald men kan även leda till stor ekonomisk skada.
Tidig bekämpning av en art ökar möjligheten att begränsa utbredningen. Åtgärder
behöver vidtas i flera kommuner samtidigt för att få effekt.
G.3

Påbörja åtgärder för att begränsa spridningen av invasiva arter, i
första hand på kommunal mark.

Vid en havsnivåhöjning på en meter kommer 85% av havsstrandängarna att ligga
under vatten. Det finns idag potentiell areal för strandängarna att förflytta sig inåt
land men om det ska bli möjligt krävs en landskapsplanering i god samverkan.
G.4

Planera för att möjliggöra för havsstrandängarna att på sikt förflytta
sig inåt land. (Gäller kustkommuner)

Ökad igenväxningstakt, tjälfria vintrar, ökat antal främmande arter, ökad risk för
trädsjukdomar med mera, leder till behov av åtgärder som behöver beaktas i skötselplaner för naturreservat. Länsstyrelsen har tagit fram en checklista26 som stöd
för arbetet.
G.5

Väg in klimatanpassningsaspekter i skötselplanerna för kommunens
naturreservat.

Vattenförsörjning

Samhällsplaneringen är ett viktigt verktyg för att långsiktigt säkerställa dricksvattenförsörjningen. Grunden för en hållbar planering av vattenresurserna kan
utgöras av en vattenförsörjningsplan, vars övergripande syfte är att trygga en
långsiktig dricksvattenförsörjning. Klimatförändringarna kan komma att få stor
påverkan på dricksvattenförsörjningen i framtiden och är därför en viktig
26

Checklistan finns på sida 39-41 i rapporten Skyddad natur i ett förändrat klimat (rapport
nummer 2013:74)
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del av planerna.27
V.1 Ta fram en lokal vattenförsörjningsplan som tar hänsyn till klimatförändringarnas påverkan på vattenförsörjningen.28
Förändrade flöden och grundvattennivåer kan innebära att rörligheten hos föroreningar ökar. Högre grundvattennivåer och mer fluktuerande grundvattennivåer innebär att de flesta ämnen, även giftiga ämnen, i större utsträckning följer med vattnets flöde. Ökade mängder lösta och partikelbundna föroreningar kan tränga ner i
marken och transporteras via dagvattenledningar, ytvatten eller grundvatten ut i
vattendrag, sjöar och hav. Även områden där nederbördsmängderna säsongsvis förväntas minska och grundvattennivåer och flöden blir lägre kan påverkas genom
förändringar i markens kemiska egenskaper.
V.2

Inrätta vattenskyddsområden för att minska risken för förorening av
dricksvattentäkter.29

Risken för smittämnen och andra föroreningar i råvattnet kan öka i ett förändrat
klimat. Otjänligt dricksvatten och kostsamma sjukdomsutbrott kan bli följden om
åtgärder inte vidtas.
V.3

Analysera behov av och genomför åtgärder på vattenverk för att hantera försämrad råvattenkvalitet på grund av klimatförändringarna.30

SMHIs klimatanalys för Västra Götaland visar på klimatförändringar som kan innebära minskad tillgång på vatten framförallt på sommaren. Detta kan uppstå till
följd av längre växtperiod, minskad markfuktighet på sommaren och utebliven vårflod. För att kunna öka kunskapen om och beredskapen för vattenbrist i respektive
kommun behöver övervakningen öka.
V.4

Utöka övervakningen av flöden och nivåer, särskilt i de yt- eller
grundvatten som utgör dricksvattentäkter.31

27

Se även Dricksvattenutredningen SOU 2016:32
Kopplar till Vattenmyndighetens åtgärdsprogram, kommunernas åtgärd 5 (d och e) om att
utveckla vattenförsörjningsplaner och säkerställa att allmänna dricksvattentäkter har tillstånd för vattenuttag och åtgärd 7 om att upprätta och utveckla VA-planer, så att miljökvalitetsnormerna kan följas.
29
Kopplar till Vattenmyndighetens åtgärdsprogram, kommunernas åtgärd 5 (a och b), om
att säkerställa långsiktigt skydd för nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning. Åtgärden fokuserar på att öka takten på inrättande av vattenskyddsområden och översynen av
gamla skydd.
30
Denna åtgärd förutsätter att råvattenkvaliteten övervakas noggrant. Data kan då med fördel rapporteras in till Länsstyrelsen eller nationell datavärd för att kunna användas i regional och nationell analys i samband med statusklassningen av vatten enligt EU:s ramdirektiv för vatten och den svenska vattenförvaltningsförordningen.
31
I planeringen av övervakningen bör beaktas att förändrade flöden och vattennivåer kan
påverka både människor, djur och växter. Åtgärden kompletterar Vattenmyndighetens åtgärdsprogram.
28
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Tillsyn

I tillsynen av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden bör en faktor för
prioritering av objekt, vara de som vid naturolyckor kan ge upphov till störst spridning av föroreningar.
T.1

Utöka tillsynen på miljöfarliga verksamheter och förorenade områden som kan bli berörda av klimatrelaterade naturolyckor såsom
översvämning, ras och skred.

T.2

Utöka tillsynen på kommunala avloppsreningsverk och tillhörande
ledningsnät inklusive system och ledningar för dagvattenhantering.

I delar av tillsynen av lantbruk finns det skäl att också lyfta aspekter kopplat till
klimatförändringar och klimatanpassning. Detta gäller till exempel frågor kring
stallgödsel.
T.3

Inkludera klimatanpassningsaspekter i tillsynen till lantbruk.
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Beredskap för extrema väderhändelser och naturolyckor

Risken för extrema väderhändelser och naturolyckor förväntas öka på grund av klimatförändringarna. Det är därför viktigt att kommunerna beaktar dessa typer av risker i sin risk- och sårbarhetsanalys och i övrigt arbete med kommunens krisberedskap.
Påverkan från klimatförändringar bör även beaktas i arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet.32 Frågor där klimatförändringarnas effekter kan vara intressanta att beakta är lokalisering, funktionalitet och beroenden.33
B.1

Beakta den ökade risken för extrema väderhändelser och naturolyckor i kommunens risk- och sårbarhetsanalys enligt LEH34.
Anpassa åtgärder för att kunna bemöta de utmaningar som detta
medför.

B.2

Ta hänsyn till den ökade risken för extrema väderhändelser och naturolyckor i arbetet med skydd av samhällsviktig verksamhet inom
kommunens geografiska område

B.3

Beakta vid analyser av kritiska beroenden att klimatförändringarna
får stora konsekvenser globalt, vilket kan leda till ökade lokala risker
kopplat till påverkan på varuflöden och försörjningssystem.

32

Samhällsviktig verksamhet definieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) som en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor:
 Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans
med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.
 Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i
samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.
33

Läs mer i Länsstyrelsens PM om klimatförändringarnas påverkan på samhällsviktig verksamhet. (färdigställs 2017 - lägg in länk när det är publicerat)
34
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
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Kommunikationsplan
Syftet med kommunikationsplanen är att tydliggöra Länsstyrelsens regionala handlingsplan för klimatanpassning. Kommunikationsplanen ska även belysa de åtgärder som vidtas utifrån handlingsplanen, samt hur dessa ska nå ut till berörda målgrupper.

Mål med uppdraget
Länsstyrelsen har enligt Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion i uppgift att samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat. Uppdraget har också under flera år återfunnits i regleringsbrevet till länsstyrelserna.
Det övergripande målet för Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning är ”Ett
samhälle som står robust inför klimatförändringar”.
Två av syftena med Länsstyrelsens regionala handlingsplan för klimatanpassning
är relevanta ur ett kommunikationsperspektiv:


Handlingsplanen fungerar som vägledande dokument för vad Länsstyrelsen
och kommunerna i länet behöver arbeta med för att klimatanpassa Västra Götalands län och bidrar därmed till det övergripande målet om ett samhälle som
står robust inför klimatförändringar.



Handlingsplanen tydliggör och kommunicerar Länsstyrelsens övergripande inriktning, samt de åtgärder som Länsstyrelsen och kommunerna i länet behöver
arbeta med.

Kommunikationsplanen ska fungera som ett stöd i arbetet med att kommunicera ut Länsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning samt samverkan
med berörda målgrupper.

Målgrupper
Politiker och tjänstemän i kommunerna

Handlingsplanen vänder sig i första hand till politiker och tjänstemän i länets kommuner, eftersom det är de som har mandat att jobba med frågorna lokalt.
Här vill vi påvisa vad vi anser är viktigt och önskvärt arbete från målgruppens sida.
Vi vill även påvisa att det finns ett behov att arbeta med de här frågorna lokalt. Vidare vill vi även kommunicera vilket stöd Länsstyrelsen kan ge och vilket underlag
som finns tillgängligt från statliga myndigheter för att stödja arbetet i kommunerna.
Tjänstemän på Länsstyrelsen

Medarbetare på Länsstyrelsen är viktiga budbärare av handlingsplanen eftersom de
träffar kommunala tjänstemän i sitt arbete. Framtagna riktlinjer och underlag ska
också implementeras i Länsstyrelsens uppdrag och ärendehandläggning.
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Organisationer som till exempel vattenråd och älvsamordningsgrupper

Vi vill att klimatanpassningsaspekten tas med i vattenrådens och älvsamordningsgruppernas arbete.

Kommunikationsmål 2018-2020
Målgrupperna ska känna till:
o
o
o
o
o
o

Varför man behöver arbeta med klimatanpassning.
Att det finns en regional handlingsplan för klimatanpassning.
Länsstyrelsens övergripande inriktning för klimatanpassningsarbetet i
länet.
Vilka åtgärder Länsstyrelsen avser arbeta med under 2018-2020 och
aktuellt arbete för respektive år.
Vilka åtgärder som Länsstyrelsen rekommenderar att länets kommuner
arbetar med.
Vilket stöd Länsstyrelsen kan erbjuda i klimatanpassningsarbetet.

Budskap
Vi behöver arbeta med klimatanpassning.
Det finns en regional handlingsplan för klimatanpassning som Länsstyrelsen har tagit fram och den ska sätta ramarna för och stötta arbetet med klimatanpassning i länet.
Målgrupperna kan vända sig till Länsstyrelsen för att få information och
stöd i sitt lokala klimatanpassningsarbete.
Aktuell information om klimatanpassning finns på Länsstyrelsens webbsidor och Klimatanpassningsportalen.

Kanaler
Klimatanpassningsgruppen

Klimatanpassningsgruppen som består av representanter från Länsstyrelsens olika
avdelningar är en viktig budbärare av handlingsplanen, både internt och externt.
Gruppen kan fungera som budbärare genom att presentera den regionala handlingsplanen under sina planerade aktiviteter internt, till exempel arbetsplatsträffar.
Gruppen kan även verka externt, till exempel via delregionala träffar med kommunerna eller andra målgrupper.
Webben

Länsstyrelsens webbsidor för klimatanpassning är den viktigaste kanalen för att nå
ut till externa målgrupper med det underlag och stöd som finns tillgängligt via
Länsstyrelsen. Här återfinns allt material som publiceras. På webben finns även information om pågående aktiviteter inom uppdraget att samordna klimatanpassningsarbetet i länet. På webbsidorna hänvisar vi även vidare till Klimatanpassningsportalen (www.klimatanpassning.se).
E-post och sociala medier

E-post och sociala medier kan användas främst för att skicka ut ny information.
Kanalerna kan även användas för att bjuda in till olika aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar.
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Kommunträffar och konferenser

Kommunträffar och konferenser ingår i de åtgärder som Länsstyrelsen arbetar med
enligt handlingsplanen. Dessa tillfällen har till syfte att förmedla ut information om
klimatanpassningsarbetet till målgrupperna.

Budget
Kommunikationsinsatserna genomförs som en integrerad del av åtgärderna i den
regionala handlingsplanen. Kostnader för kommunikation av planen ingår i budgeterat arbete för klimatanpassningsgruppen och aktiviteter utifrån handlingsplanen.
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Aktiviteter
Aktivitet Målgrupp

Mål

Kanal

Tidplan

Ansvar

Uppdatering
och utveckling
av webbsidor
klimatanpassning

Alla målgrupper

Aktuell information om
Länsstyrelsens arbete
med klimatanpassning är
lättillgänglig.

Webb

Ny struktur och innehåll tas fram under 2017. Därefter
uppdatering efter
behov och en
större översyn 2
gånger per år.

Klimatanpassningssamordnare

Ta fram kommunikationsmaterial utifrån handlingsplanen

Politiker och
tjänstemän i
länets kommuner, kan
även användas för kommunikation
till allmänheten.

Kommunernas olika förvaltningar har tillgång till
ett lättillgängligt material
om de delar av handlingsplanen som berör dem.

Power point
presentation + utsnitt
av planen
med åtgärder på kommunal nivå
med kortare
inledning.
Utdraget
med kommunens åtgärder bör
utformas
som en
checklista.

2018

Klimatanpassningssamordnare

Kunskaps- och
temadagar

Alla målgrupper

Kommunträffar och
konferenser

Delregionala kommunträffar eller en
större konferens
per år 2018-2020

Klimatanpassningssamordnare och klimatanpassningsgrupp

Kommunikationsaktiviteter
inom klimatanpassningsprojekt och
aktiviteter enligt VP

Alla målgrupper

De som deltagit på kunskaps- och temadagarna
har fått kunskap som
stödjer klimatanpassningsarbetet på kommunal och regional nivå.
Projektresultat är kända
och tillgängliga för målgrupper

Olika beroende på
projekt

Följer projekt/ aktivitet

Projektansvarig

Sprida information om
Länsstyrelsens
pågående arbete med klimatanpassningsuppdraget

Alla målgrupper

Målgrupperna känner till
pågående arbete

E-post och
sociala medier, intranätet, webb

Löpande, i samband
med inbjudningar
till aktiviteter eller
färdigställande av
material

Klimatanpassningssamordnare

Regeringskansliet,
Länsstyrelsens tjänstemän

Återrapportering enligt
regleringsbrevets krav.

Årsredovisningsrapport

Slutet av varje år
enligt årsredovisningens plan

Klimatanpassningssamordnare

Årsredovisning
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Uppföljningsplan
Länsstyrelsen har i regleringsbrevet de senaste åren haft i uppgift att med utgångspunkt i den regionala handlingsplanen för klimatanpassning redovisa:




Vilka insatser som görs på Länsstyrelsen och hos kommunerna i länet.
Vilken effekt Länsstyrelsen bedömer att detta får för länets anpassning till
ett förändrat klimat.
Hur det fortsatta arbetet ska bedrivas.

Det här kapitlet beskriver hur Länsstyrelsen avser att följa upp de mål och åtgärder
som handlingsplanen innehåller. Syftet är att kunna besvara frågorna om genomförda insatser och bedömda effekter.
SMHI hade under 2016 i uppdrag att redovisa ett förslag på hur det nationella arbetet med klimatanpassning fortlöpande kan följas upp. Ett nationellt system för uppföljning är ännu inte på plats, men den uppföljning som beskrivs här bygger på det
förslag som SMHI har lagt fram. Om en nationell uppföljning införs under handlingsplanens genomförandetid (2018-2020) kommer uppföljningsplanen att anpassas för att kunna ingå i det nationella systemet för uppföljning.

Uppföljning av Länsstyrelsens åtgärder
Resultatuppföljning
En årlig uppföljning av Länsstyrelsens åtgärder görs i samband med årsredovisningen där insatser och bedömda effekter redovisas. Som stöd i den årliga uppföljningen används nedanstående tabell för att beskriva hur långt arbetet kommit. Tabellen ger en beskrivning av resultat, det vill säga vad som har levererats. I rutorna
för implementerat/genomfört, på gång eller arbete ej initierat skrivs också en kommentar.

ID
nummer

Åtgärdsrubrik

Åtgärdsmål till
år 2020

Implemente- På gång
rat / Genom(Gult)
fört

Arbete ej
initierat
(Rött)

(Grönt)

Effektuppföljning
Att mäta effekter av klimatanpassningsåtgärder är en stor utmaning, då vi egentligen inte kan utvärdera i vilken mån anpassningsarbetet lett till minskad sårbarhet
innan vi är fullt exponerade för de framtida osäkra klimateffekter vi anpassar oss
till. Det finns också stora svårigheter i att göra kopplingen mellan en viss åtgärd
och nivån av sårbarhet, då många faktorer samspelar, varav vissa kan kopplas till
klimatanpassning. I avvaktan på ett nationellt system och fastställda indikatorer för
att mäta effekter av klimatanpassningsarbetet, har Länsstyrelsen valt att fokusera
på att göra en bedömning av om Länsstyrelsens åtgärder har uppfyllt de effektmål
som finns definierade i åtgärdskorten för Länsstyrelsens planerade åtgärder.
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Årlig effektuppföljning kommer att göras genom att skicka ut utvärderingar och fråga de målgrupper som deltagit i olika aktiviteter eller använt
framtaget material om deras bedömning av effekten.



En större effektuppföljning genom en enkät till alla länets kommuner och
till berörda handläggare inom Länsstyrelsen planeras till början av år 2021.
Enkäten kommer att bestå av frågor eller påståenden som bygger på de formuleringar som finns under rubriken Förväntad effekt av åtgärden i åtgärdskorten.

Uppföljning av rekommenderade åtgärder på kommunal nivå
Uppföljningen av rekommenderade åtgärder på kommunal nivå kommer att fokusera på resultatuppföljning, det vill säga i vilken grad kommunen arbetar med de
rekommenderade åtgärderna i handlingsplanen. Resultatuppföljningen kommer att
ha samma kategorier som för Länsstyrelsens åtgärder: implementerat/genomfört,
på gång eller arbete ej initierat.
ID
nummer

Åtgärdsformulering

Implementerat
/ Genomfört

På gång

Arbete ej initierat

Länsstyrelsen planerar att göra två större uppföljningar genom enkäter till länets
kommuner.


En enkät planeras till sommaren 2019 och kommer att fokusera på i vilken
grad kommunerna arbetar med de rekommenderade åtgärderna.



En större uppföljning planeras till början av 2021, när planens genomförandetid har gått ut. Den uppföljningen kommer då att fokusera både på i
vilken grad kommunerna börjat arbeta med rekommenderade åtgärder på
kommunal nivå och vilken effekt Länsstyrelsens åtgärder har haft när det
gäller att stödja klimatanpassningsarbetet i länets kommuner.
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Ordlista
Begrepp

Förklaring

Ekosystemtjänster

Avser de nyttigheter vi får gratis av naturen. Det kan
exempelvis vara rening av luft, klimatutjämning, vattenrening och bullerdämpning.

Flöde

Här avses vattenflöde dvs. hur mycket vatten som rinner i vattendragen.

Klimatanpassning

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag
och de som vi inte kan förhindra i framtiden.

Klimatindex

Bearbetade utdata från klimatmodeller. De kan beskrivamedelvärden, säsongsvariationer men också mer extrema förhållanden.

Klimatscenario

En beskrivning av en tänkbar klimatutveckling i framtiden med hjälp av antaganden om framtida utsläpp av
växthusgaser, en global och en regional klimatmodell.

Osäkerhet

Det finns olika källor till osäkerheter i frågan om framtidens klimat. Den största osäkerheten ligger i hur
mycket växthusgaser människan kommer släppa ut i
framtiden. Det finns även osäkerheter i klimatmodellerna, t.ex. beroende på begränsad upplösning i både
tid och rum.

RCP

RCP:er är möjliga utvecklingsvägar för strålningsbalansen med det gemensamma namnet ”representativa
koncentrationsutvecklingsbanor” från engelskans ”Representative Concentration Pathways (RCP)”. RCP:erna
är namngivna efter den nivå av strålningsdrivning i
W/m2 som uppnås år 2100. RCP-scenarier låg till
grund för IPCC:s rapport 2013.

Referensperiod

SMHI använder referensperioden 1961-1990 för att definiera dagens klimat. Nya observationer jämförs med
medelvärdet för 1961-1990 för att säga hur de avviker
från det normala.
Meteorologiska världsorganisationen, WMO, definierar
referensperioderna och nästa period blir 1991-2020.

Resiliens

Begreppet resiliens har olika betydelser beroende på det
sammanhang där det används och förekommer inom
olika sammanhang. Genomgående och oavsett kategori
eller nivå så är dock resiliens en beskrivning av, på ett
eller annat sätt, förmågan att stå emot och klara av en
förändring, samt återhämta sig och vidareutvecklas.

Trend

Här används begreppet som ”en förändring över tid”.
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Värmeöeffekt

Begreppet värmeöeffekt beskriver att tätbebyggda områden är varmare än omgivande landsbygd. Effekten är
särskilt tydlig på kvällen/natten. Effekten orsakas av att
bebyggelse och andra hårdgjorda ytor absorberar mer
värme än växtlighet.

Växthusgaser

Atmosfären som omger jorden har förmågan att bevara
energin från solen så att jordytan blir varmare än vad
den skulle varit om atmosfären inte fanns. Den s.k. naturliga växthuseffekten bygger på naturlig förekomst av
en viss mängd vattenånga och koldioxid i atmosfären.
Vattenånga och koldioxid är de viktigaste växthusgaserna. Atmosfärens sammansättning har sedan den
förindustriella tiden successivt förändrats på grund av
mänsklig aktivitet. De vanligaste växthusgaserna som
vi människor släpper ut är koldioxid, metan, dikväveoxid (lustgas) och ozon, men även en rad industrigaser
spelar roll.
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Bilaga med åtgärdskort för Länsstyrelsens åtgärder
Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västra Götalands län
2018-2020

I den här bilagan ger vi en närmare beskrivning av de mer omfattande åtgärder som
Länsstyrelsen avser att genomföra under perioden 2018-2020. Informationen i den
här bilagan revideras efter behov under planens genomförandetid.
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Riktlinjer
ID nummer: R.1

Rubrik
Regionala riktlinjer för klimatanpassning.
Åtgärdsformulering.
Ta fram eller tydliggöra regionala riktlinjer som kommunerna kan använda i sitt
lokala klimatanpassningsarbete. Underlagen kan utgöras av:
 Egna, alternativt regionalisera nationella riktlinjer.
 Anpassa underlag från andra länsstyrelser.
 Anpassa underlag från andra regionala myndigheter.
 Underlag från universitet m.m.
Huvudansvarig/a för genomförandet
Länsstyrelsen, Samhällsavdelningen
Medansvarig för genomförandet
 Länsstyrelsen genom klimatanpassningsgruppen.
 Aktuella sektorsmyndigheter som tar fram nationella riktlinjer.
 Länets kommuner i form av referensgrupp eller motsvarande.
 SMHI gällande beräkningar som riktlinjer och planeringsnivåer utgår
ifrån.
Bakgrund och nuläge
Det finns en efterfrågan från framför allt mindre kommuner om tydlighet från
staten om vad som gäller kopplat till hur klimatanpassningsaspekter ska hanteras i samhällsplaneringen. Riktlinjer saknas inom flera områden och det pågår
också flera projekt nationellt för att ta fram nya beräkningar och riktlinjer.
Dessa behöver sedan regionaliseras och tillgängliggöras för kommunerna.
Länsstyrelsen avser att ta fram/uppdatera/regionalisera riktlinjer för bland annat:








Naturvårdsanpassade översvämningsskydd
Bevarande av jordbruksmark för att säkra möjligheterna till livsmedelsproduktion med hänsyn till ett förändrat klimat.
Markanvändning i översvämningshotade områden
Utformning av skyddsåtgärder mot översvämningar
Dimensionerande nivåer för kusten och Vänern utifrån nya beräkningar
från SMHI.
Bedömning av urbana värmeöar.
Beställning av konsulttjänster som behövs för kommunernas klimatanpassningsarbete.

Förväntad effekt av åtgärden
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Tydliga riktlinjer hjälper framför allt mindre kommuner i deras lokala klimatanpassningsarbete och underlättar och effektiviserar ärendehanteringen både för
kommunerna och för Länsstyrelsen.

Åtgärdsmål till 2020
 De riktlinjer som behöver definieras till 2020 är identifierade under
2018.
 Riktlinjer är framtagna och kommunicerade till kommunerna 2020.

Tidsplan
Framtagande av riktlinjer under 2018-2020.
Riktlinjer kommer löpande att behöva ses över utifrån ny kunskap och nya förutsättningar, så det är också en form av löpande arbete.
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ID nummer: R.2

Rubrik
Integrera klimatanpassning i Fysisk planering enligt Plan- och bygglagen
Åtgärdsformulering.
Utifrån framtagna riktlinjer, råd och rekommendationer från centrala och regionala myndigheter genomföra utbildningsinsatser över vilka underlag som
finns och hur klimatanpassning kan integreras i fysisk planering. Aktiviteter anpassas till viken planeringsnivå som avses; Översiktsplanering, Detaljplanering
och Bygglovsprocessen.
Huvudansvarig/a för genomförandet
Länsstyrelsen
Medansvarig för genomförandet
Kommunalförbunden, SMHI, SGI, Boverket
Bakgrund och nuläge – utmaning som åtgärden ska bidra till att hantera
Den kommunala fysiska planeringen bör ta hänsyn till det framtida klimatet
med särskilt avseende på:
 Högre temperaturer
 Förändrade nederbördsmönster
 Översvämningsrisker
 Naturolyckor
Det är kommunerna som genomför planering enligt PBL och Länsstyrelsens roll
är att ge råd samt granska planförslag. I dag finns det en mängd med riktlinjer,
råd och rekommendationer från centrala och regionala myndigheter som kan
vara till stöd för kommunerna. För att underlätta och utbilda kommunala planerare genomförs en serie med träffar/workshops. Det är även viktigt att kommunicera ut på vilka grunder som Länsstyrelsens granskning utgår från för att planer ska uppfylla PBL:s krav (ingripandegrunderna).
Konkreta exempel/förslag på hur klimatanpassning kan integreras i fysisk planering bör ingå i det material som presenteras på träffarna/workshoparna.

Förväntad effekt av åtgärden
Översiktsplaner, detaljplaner och bygglov beaktar klimatanpassning.
Åtgärdsmål till 2020
Projekt- eller aktivitetsmål
 Länsstyrelsen har genomfört aktiviteter för alla tre delåtgärder.
Effektmål:
 Mer än hälften av alla översiktsplaner innehåller en analys över behovet
av klimatanpassning som en del av planen.
Tidsplan
Arbetet genomförs etappvis under perioden 2018 - 2020.
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Kunskaps- och planeringsunderlag
ID nummer: K.1

Rubrik
Göra en framtidsspaning och ta fram en riskbild för länet utifrån klimatförändringarna
Åtgärdsformulering
Genom texter och kartor beskriva länets riskbild utifrån hur klimatförändringarna påverkar och kan komma att påverka länet. Beskrivningen ska utgå både
ifrån geografiska variationer inom länet och utifrån hur olika samhällssektorer
och verksamheter kan påverkas. Kartanalyser på regional nivå i GIS ingår som
en del i åtgärden. Åtgärden behöver göras i samarbete med kommunerna och
andra organisationer.
Huvudansvarig/a för genomförandet
Länsstyrelsen, Samhällsavdelningen
Medansvarig för genomförandet
 Länsstyrelsen, klimatanpassningsgruppen
 Kommuner i form av referensgrupp för att kunna målgruppsanpassa
materialet så att det blir användbart för kommunerna.
 Relevanta sektorsmyndigheter och andra organisationer för att bistå
med underlag.
Bakgrund och nuläge
Kommunerna upplever ofta att data på länsnivå är för grov för att kunna appliceras direkt i kommunens arbete. Information behöver därför brytas ned på delregional nivå för att vara till större nytta för länets kommuner.

Lista på aspekter som bör ingå:
 Geografisk uppdelning: Kust, inland, Vänern, Göta älv, Skaraborgsslätten
 Sektorer (Verksamheter): Livsmedelsförsörjning inklusive dricksvatten,
energisystem, skogsbruk, kommunikation
 Natur: Biologisk mångfald, ekosystemtjänster, förändrade habitat och
arter…
 Vattenförsörjning; dricksvatten, bevattningsvatten, verksamhetsvatten
(utifrån vattenförsörjningsplan)
Förväntad effekt av åtgärden
Materialet utgör diskussionsunderlag vid överväganden om klimatanpassningsåtgärder på lokal nivå och underlättar därmed kommunernas klimatanpassningsarbete.
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Åtgärdsmål till 2020
Material i form av textbeskrivningar och kartor är framtaget och kommunicerat
till länets kommuner.
Tidsplan
2018-2020
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ID nummer: K.2

Rubrik
Regional handlingsplan för grön infrastruktur
Åtgärdsformulering.
Ta fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur.
Huvudansvarig/a för genomförandet
Länsstyrelsen är huvudansvarig för att ta fram handlingsplanen.
Medansvarig för genomförandet
Havs- och Vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, Boverket, Jordbruksverket och
Trafikverket genomför egna uppdrag och åtaganden att ta fram underlag i syfte
att stärka den gröna infrastrukturen.
Handlingsplanen ska fungera som underlag för kommunernas fysiska planering
och planering av klimatanpassningsåtgärder. Den ska även fungera som planerings- och åtgärdsunderlag för skogs- , jordbruks- och fiskenäringen samt vara
ett stöd för markägare och ideella organisationer.
Bakgrund och nuläge
Med klimatförändringarna kommer de ekologiska sambanden i landskapet spela
en stor roll då arternas utbredningsområden kommer att förändras och spridningsmöjligheter till nya livsmiljöer kommer att vara en förutsättning för många
arters fortlevnad. Det behövs därför en utvecklad grön infrastruktur för att säkerställa den biologiska mångfalden så att ekosystemen kan fortsätta att leverera
ekosystemtjänster i ett förändrat klimat. Ju mer påverkat ett ekosystem är, desto
lägre blir dess motståndskraft mot kommande förändringar.
Handlingsplanen syftar även till ökad kunskap om naturens förmåga att stå emot
negativa effekter av klimatförändringar, hur vi genom planerad mark-och vattenanvändning kan stärka den förmågan och samtidigt stärka andra ekosystemtjänster.
Den regionala handlingsplanen ska identifiera landskapets biotoper, strukturer,
element och naturområden i land- och vattenmiljön inklusive i tätortsnära områden samt visa hur de tillsammans skapar ett ekologiskt sammanhang som utgör förutsättningar för att bevara landskapets biologiska mångfald och främja
ekosystemtjänster.
Handlingsplanen ska redovisa vilka prioriterade åtgärder som krävs för att för
att stärka den regionala gröna infrastrukturen i form av hänsyn, skydd, skötsel
och restaureringsinsatser.

Förväntad effekt av åtgärden
En fungerande grön infrastruktur på land samt i vatten och havsmiljön stärker
den biologiska mångfalden och förbättrar förutsättningen att nå flera miljökvalitetsmål. En stärkt grön infrastruktur leder även till att viktiga ekosystemtjänster
säkerställs och möjliggör anpassningar till ett förändrat klimat.
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En grön infrastruktur stärker människors välbefinnande. Det ger förutsättningar
för ett rikt friluftsliv och närhet till natur förbättrar människors hälsa, minskar
stress och förkortar rehabiliteringstid för sjuka. Närhet till vardagsnatur ökar
koncentrationsförmågan hos barn.
Grön infrastruktur med fungerande ekosystem ger buffertförmåga (resiliens).
Om den urholkas kan samhällets kostnader bli mycket höga.
Åtgärdsmål till 2020
Ta fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur till 2018 och därefter
fortsätta att utveckla handlingsplanen samt påbörja genomförandet av de prioriterade åtgärderna i handlingsplanen. Utveckla ett arbetssätt där ett helhetsperspektiv på landskapets ekologiska funktioner tas vid planering av alla typer av
mark- och vattenanvändning, så att de för samhället viktiga ekosystemtjänsterna
främjas och bland annat stärker förutsättningarna att anpassa samhället till ett
förändrat klimat.
Tidsplan
Handlingsplanen ska till stora delar vara etablerad i oktober 2018. Det ska ses
som ett första steg i ett långsiktigt arbete att bygga upp kunskap och genomföra
förvaltning av och åtgärder för en fungerande grön infrastruktur.
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ID nummer K.3

Rubrik
Regional vattenförsörjningsplan
Åtgärdsformulering.
Ta fram en regional vattenförsörjningsplan för länet.
Huvudansvarig/a för genomförandet
Länsstyrelsen, Vattenavdelningen
Medansvarig för genomförandet
Referensgrupp med berörda avdelningar på Länsstyrelsen
Bakgrund och nuläge
Klimatförändringarna påverkar kvantitet och kvalitet på både grundvatten och
ytvatten, vilket kan hota dricksvattenförsörjningen. Vattenförsörjningsplanens
syfte är att skapa en grund för att säkerställa tillgången till vattenresurser för
dricksvattenförsörjningen i Västra Götalands län i ett flergenerationsperspektiv.
Den ska även utgöra ett planeringsunderlag för kommunerna och länsstyrelsernas arbete med översiktsplanering och ärendehantering samt ge ett underlag för
att stärka länets förmåga att hantera krissituationer kopplade till hot mot dricksvattenförsörjningen.
Planen blir en regional översikt över de vattenresurser som är viktigast för nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning i länet. Fokus kommer att ligga på
länsnivå och till viss del på kommunnivå, och ska kunna användas av kommunerna som ett planeringsunderlag.
Upprättande av regionala vattenförsörjningsplaner är prioriterat inom miljömålsarbetet. I länets regionala tilläggsmål för Levande sjöar och vattendrag
samt Grundvatten av god kvalitet står att år 2020 ska hela länet omfattas av vattenförsörjningsplanering. Även i åtgärdsprogrammet 2016-2021 för vattenförvaltningen ingår att Länsstyrelserna ska utarbeta regionala vattenförsörjningsplaner i samverkan med kommunerna, som en del i arbetet med att långsiktigt
skydda dricksvattentäkter.
Förväntad effekt av åtgärden
Planen ska ha skapat en grund för att säkerställa tillgången till vattenresurser för
dricksvattenförsörjningen i Västra Götalands län i ett flergenerationsperspektiv.
Åtgärdsmål till 2020
Projektmål:
 En regional vattenförsörjningsplan för Västra Götalands län är upprättad.
 Planen har stimulerat kommunerna till fortsatt arbete med att upprätta
kommunala vattenförsörjningsplaner och förbättra skyddet av viktiga
vattenresurser.
Tidsplan
2017-2019 När vattenförsörjningsplanen är färdig kommer den att presenteras
både internt och externt.
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Information, kommunikation och kompetensutveckling
ID nummer: I.1

Rubrik
Deltagande i miljönätverket ENCORE
Åtgärdsformulering
Utifrån diskussioner mellan deltagande regioner i miljönätverket ENCORE,
identifiera hinder och framgångsfaktorer för klimatanpassningsåtgärder kopplat
framför allt till översvämningar och torka.
Utifrån befintliga hinder för arbetet, identifiera en gemensam plattform för
framtida regionalt samarbete på politisk och administrativ nivå. Inom ENCORE
nätverket utbyter regionerna både exempel på framgångsrika insatser för att inspirera varandra och exempel på hinder som försvårar arbetet. Syftet är att
hämta hem kunskap som kan användas i den egna regionen.
Huvudansvarig/a för genomförandet
Länsstyrelsen, Naturavdelningen
Medansvarig för genomförandet
Länsstyrelsen, Samhällsavdelningen
Bakgrund och nuläge – utmaning som åtgärden ska bidra till att hantera
Länsstyrelsen ingår i miljönätverket ENCORE (Environmental Conference of
the Regions of Europe) för EU-regioner. ENCORE samlar i första hand ansvariga miljöpolitiker och tjänstemän från Europas regioner till en större konferens
vartannat år. Länsstyrelsen har en representant i ENCORE:s styrgrupp.
Nätverket kommer de närmaste åren att arbeta utifrån tre teman. Ett tema är Klimatanpassning och minskad klimatpåverkan. Temat kan till exempel inkludera
områdena översvämningar, torka och påfrestningar på skogs- och jordbruk på
grund av klimatförändringar.
Förväntad effekt av åtgärden
 Länsstyrelsen medverkar till att påverka på EU-nivå.
 Kunskap om goda exempel som kan omsättas i länet.
 Eventuell medverkan i EU-projekt.
Åtgärdsmål till 2020
 Deltagande i styrgruppsmöten och temadiskussioner, samt konferenserna 2018 och 2020.
 Sammanställning av hinder och framgångsfaktorer i arbetet har tagits
fram och presenterats för regionala beslutsfattare på konferenserna.
Tidsplan
Medverkan i nätverket är löpande, med huvudsakliga avrapporteringar 2018 och
2020.
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ID nummer: I.2

Rubrik
Informationsmaterial till olika målgrupper
Åtgärdsformulering
Ta fram olika typer av målgruppsanpassade informationsmaterial om klimatförändringarnas effekter i Västra Götalands län, hur Länsstyrelsen arbetar med frågorna och hur målgrupperna kan arbeta med klimatanpassning. Informationsmaterialet ska användas vid utbildningar, kommunträffar och liknande kompetenshöjande aktiviteter.
Huvudansvarig/a för genomförandet
Länsstyrelsen, Samhällsavdelningen
Medansvarig för genomförandet
Länsstyrelsen, genom klimatanpassningsgruppen
Bakgrund och nuläge
Det finns en efterfrågan på enkel, kortfattad och målgruppsanpassad information om klimateffekter och hur de kan hanteras. I uppföljningen av den förra regionala handlingsplanen för klimatanpassning visade enkäten till länets kommuner att kompetensutveckling är det som efterfrågas mest.
Målgruppsanpassad information som identifierats hittills är:
 Länets kommuner utifrån olika aspekter av klimatanpassning
 Informationsmaterial till vattenråden, anpassad utifrån avrinningsområde –
kartdata, utdrag ur klimatanalys, goda exempel, enkel grundläggande information.
 Älvsamordningsgrupper
 Målgrupp som brukar mark, skogs- och jordbruk
 GIS handläggare i kommunerna: utbildning i vilket underlag som finns, hur
det kan användas och var det går att hämta hem.
Förväntad effekt av åtgärden
Med riktad målgruppsanpassad information kan vi lättare nå ut till olika målgrupper och stimulera till praktiska åtgärder för anpassning till klimatförändringarna.
Åtgärdsmål till 2020
Informationsmaterial framtaget för de målgrupper som listas i punktlistan under
Bakgrund och nuläge.
Tidsplan
2018-2020. Närmare planering sker i samband med verksamhetsplaneringen för
respektive år och styrs också av vilka övriga projekt som genomförs och som
kan resultera i ett informationsmaterial.
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ID nummer: I.3

Rubrik
Kunskapsförmedling till länets kommuner
Åtgärdsformulering
Planera och genomföra kunskapsdagar eller andra aktiviteter för länets kommuner på olika teman relaterade till anpassning till ett förändrat klimat. Dagarna
kan utformas till exempel som delregionala kommunträffar, länskonferens eller
utbildningar.
Huvudansvarig/a för genomförandet
Länsstyrelsen, Samhällsavdelningen
Medansvarig för genomförandet
 Länsstyrelsen, klimatanpassningsgruppen
 Kommunerna i Västra Götalands län (bjuds in till kunskaps-/temadagarna, några kommuner bjuds in att utgöra referensgrupp för planeringen).
Bakgrund och nuläge
Kompetensutveckling för tjänstemän och politiker i kommunerna efterfrågas av
länets kommuner. Ett sätt att höja kompetensen och förmedla ut aktuell information är att arrangera träffar och konferenser för länets kommuner.
Många kommuner saknar de övergripande förutsättningar som behövs för ett
strategiskt arbete med anpassning till ett förändrat klimat. Länsstyrelsen bedömer att en viktig del i rollen att samordna klimatanpassningsarbetet på regional
och lokal nivå är att stödja kommunerna i att skapa de övergripande förutsättningarna. Ett sätt att göra detta är genom kompetensutveckling och att sprida
goda exempel. Tillgängliggörande av befintlig geodata och information om hur
den kan användas är också efterfrågat i kommunerna.
Dagarnas innehåll och utformning kommer att definieras i samband med varje
års verksamhetsplanering.
Teman som kan tas upp är:
 Information om framtaget material från Länsstyrelsen och hur det kan
användas i kommunerna
 Information om nya riktlinjer och underlag från centrala myndigheter
 Övergripande förutsättningar för lokal klimatanpassning – hur kan vi
starta upp ett lokalt arbete med klimatanpassning? Genomgång av
SMHIs lathund klimatanpassning - webbverktyg
 Mellankommunal och delregional samverkan
 Robusta beslutsstödsmetoder – att hantera osäkerheter genom att identifiera och visualisera osäkerheter, dokumentera val och beslut och hitta
flexibla lösningar.
 Geodata/GIS för klimatanpassning – vilket underlag finns, var finns det,
hur kan det användas på kommunal nivå? Till exempel data via Kli-

matanpassningsportalen, Copernicus
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Ekosystembaserad klimatanpassning
Grön infrastruktur
Livsmedelsförsörjning
Utbildningsdagar dricksvattenförsörjning i lokala klimatanpassningsplaner, deltagande genom Livsmedelsverkets projekt.

I aktiviteterna kommer goda exempel att utgöra ett inslag med syfte att ge inspiration till möjliga arbetssätt och lösningar. Aktiviteterna bör innefatta både föreläsningar/presentationer och praktiska övningar eller diskussionsfrågor.
Länsstyrelsen planerar att varje år under 2018-2020 antigen ordna delregionala
träffar, länskonferens eller annan aktivitet. Det kommer behövas återkommande
mötestillfällen då alla kommuner som delar samma klimatrelaterade problem
(till exempel stigande havsnivå) kan träffas och utbyta erfarenheter, samt diskutera till exempel förslag på åtgärder och behovet av konsultstöd.

Förväntad effekt av åtgärden
De som deltagit på aktiviteterna har fått kunskap som stödjer klimatanpassningsarbetet på kommunal och regional nivå.

Åtgärdsmål till 2020
En länskonferens, delregionala träffar eller utbildningar genomförda per år under 2018-2020.
Tidsplan
En länskonferens, delregionala träffar eller utbildningar genomförs årligen
2018, 2019 och 2020.
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ID nummer: I.4

Rubrik
Workshopar/Övningar med fokus på klimatrelaterade risker
Åtgärdsformulering
Planera och genomföra en eller flera workshopar/övningar per år för länets
kommuner och andra relevanta organisationer kring ett klimatrelaterat scenario.
Huvudansvarig/a för genomförandet
Länsstyrelsen, Samhällsavdelningen, Enheten för samhällsskydd och beredskap
Medansvarig för genomförandet
 Länsstyrelsens övriga avdelningar genom klimatanpassningsgruppen
(styrs av val av scenario)
 Kommunerna i Västra Götalands län (bjuds in till att delta, några kommuner bjuds in att utgöra referensgrupp för planeringen).
 Övriga relevanta organisationer bjuds in att delta beroende på scenario.
Bakgrund och nuläge
Vi har i länet identifierat ett flertal risker som innefattar extrema väderhändelser
och naturolyckor. Dessa kan innebära mycket allvarliga konsekvenser för samhällets skyddsvärden.
Risken för extrema väderhändelser och naturolyckor ökar i framtiden i länet på
grund av klimatförändringarna. Detta ställer ökade krav på kommunerna att
kunna agera och vidta rätt åtgärder för att begränsa konsekvenserna för bland
annat människors hälsa och säkerhet och samhällsviktig verksamhet. Naturolyckor kan bli extraordinära händelser och bör analyseras i kommunernas riskoch sårbarhetsanalys och kunna hanteras utifrån kommunens ansvar för krisberedskap. Vi kan även påverkas av de konsekvenser som klimatförändringarna
får i andra delar av världen, vilket kan påverka till exempel försörjning med varor och tjänster.
Dagarna bör ha en del som fokuserar på kunskapsuppbyggnad och en del som
fokuserar på övning/dialog kring hanteringen av den typ av händelse eller situation som valt scenario beskriver. Formerna för workshoparna/övningarna sätts i
samband med verksamhetsplaneringen för varje år. Ett exempel på upplägg är
två tillfällen på ett år med två delregioner per gång.
Scenarion som kan utgöra grund för workshop/övning:
 Värmebölja och torka
 Skyfall
 Höga flöden
 Transnationella risker kopplat till försörjning med livsmedel och andra
varor.
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Åtgärden innebär att vi förhoppningsvis får mer kunskap som kan bidra till
minskad sårbarhet vid inträffade händelser och bättre underlag i det förebyggande arbetet.
Förväntad effekt av åtgärden
Förbättrad krisberedskap för den typ av händelse som scenarierna simulerar genom ökad kunskap i deltagande kommuner och identifiering av åtgärder som
kommunen kan vidta för att stärka sin beredskap.
Åtgärdsmål till 2020
En eller flera workshopar har genomförts per år under perioden 2018-2020.
Tidsplan
Planering och genomförande under 2018-2020.
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ID nummer: I.5

Rubrik
Integrera klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet och
förorenade områden
Åtgärdsformulering
Utifrån framtaget kunskaps- och planeringsunderlag från projekten Klimatanpassning i tillsyn av miljöfarlig verksamhet och förorenade områden och Screening och identifiering av förorenade områden med sårbarhet för naturolyckor i
Västra Götalands län, kommunicera ut underlaget och implementera det i tillsynsverksamheten.
Huvudansvarig/a för genomförandet
Länsstyrelsen, Miljöskyddsavdelningen
Kommunernas miljöförvaltningar
Medansvarig för genomförandet
 Länsstyrelsen, klimatanpassningssamordnare
 Kommuner
Bakgrund och nuläge
Länsstyrelsen har under 2016-2017 tagit fram kunskaps- och planeringsunderlag
inom projekten Klimatanpassning i tillsyn av miljöfarlig verksamhet och förorenade områden och Screening och identifiering av förorenade områden med sårbarhet för naturolyckor i Västra Götalands län.
Tillsynsmyndigheterna får genom denna identifiering tillgång till en ny prioriteringsgrund i arbetet med förorenade områden.
Nästa steg är att implementera underlaget i tillsynsverksamheten av miljöfarlig
verksamhet och förorenade områden. Detta kommer att göras på flera olika sätt,
till exempel:
 Information på Tillsynsportalen
 Tillsynsvägledningsdagar
 Information under tillsynsbesök hos verksamheter/tillsynsobjekt
Mottagare av informationen är Länsstyrelsens och kommunernas tillsynshandläggare inom miljöfarlig verksamhet och förorenade områden, Generalläkaren,
samt berörda miljöfarliga verksamheter.
Information om underlaget och dess tillämpning kan ske både områdesvis och
branschvis.

Förväntad effekt av åtgärden
En mer klimatanpassad tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden, vilket i sin tur förväntas minska de risker för föroreningsspridning som
ett förändrat klimat kan leda till.
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Risken för okontrollerad och stor spridning av föroreningar från förorenade områden i samband med naturolyckor minskar.
Åtgärdsmål till 2020
Åtgärder är vidtagna vid x miljöfarliga verksamheter för att minska risken för
föroreningsspridning vid översvämning, ras eller skred.
Tillsynsåtgärder pågår eller är slutförda på de förorenade områden i riskklass 1
och 2, som ligger i riskzoner för översvämningar, ras och skred.
Tidsplan
Tidsplan för informationsinsatser 2018 och 2019.
När underlaget är implementerat som en del av tillsynen ingår det i den löpande
tillsynsverksamheten.
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Klimatanpassning i ärendehandläggning och
annat löpande arbete
ID nummer: Ä.1

Rubrik
Strategi för samordnad hantering av översvämnings- och skredriskerna kring Vänern och Göta älv
Åtgärdsformulering
Ta fram en strategi för hur Länsstyrelsen ska arbeta samordnat med översvämnings- och skredriskerna kring Vänern och Göta älv.
Huvudansvarig/a för genomförandet
Länsstyrelsen, Enheten för samhällsskydd och beredskap
Medansvarig för genomförandet
Länsstyrelsen – Samhällsavdelningen, Vattenavdelningen, Miljöskyddsavdelningen, Naturavdelningen, Landsbygdsavdelningen
Andra berörda organisationer är till exempel Länsstyrelsen i Värmlands län och
kommunerna.
Bakgrund och nuläge – utmaning som åtgärden ska bidra till att hantera
Översvämnings- och skredriskerna kopplat till Vänern och Göta älv är tillsammans med stigande havsnivåer de största utmaningarna för länet kopplat till
både dagens klimat och klimatförändringarnas påverkan. Hanteringen av Vänern och Göta älv gällande översvämnings- och skredrisker är ett prioriterat område inom Länsstyrelsen.
Ärenden kring Vänern och Göta älv är många och komplexa. De spänner över
flera olika kunskaps-/intresseområden och berör därför flera olika verksamheter
inom Länsstyrelsen. Länsstyrelsen saknar idag ett samordnat, effektivt arbetssätt
att hantera frågorna.
Under 2017 utreder Länsstyrelsen hur vi kan arbeta mer samlat med dessa frågor. Utredningen pågår parallellt med framtagandet av den regionala handlingsplanen för klimatanpassning i Västra Götalands län 2018-2020.
Utifrån de slutsatser som dras i utredningen kommer Länsstyrelsen att jobba vidare med dessa frågor. Arbetet kommer att ske både inom ramen för uppdraget
att samordna klimatanpassningsarbetet på regional nivå och inom ramen för övriga uppdrag kopplade till frågorna.
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Förväntad effekt av åtgärden
En samordnad och effektiv handläggning av ärenden som kopplar till översvämnings- och skredriskproblematiken kring Vänern och i Göta älvdalen.
Länsstyrelsens handläggning och agerande bidrar aktivt till en positiv utveckling av översvämnings- och skredriskproblematiken kring Vänern och i Göta
älvdalen.
Åtgärdsmål till 2020
Formuleras senare, då arbete med utredningsuppdraget inte inletts ännu.

Tidsplan
Utredningens resultat ska implementeras i löpande arbete.
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ID nummer: Ä.2

Rubrik
Stöd för implementering av klimatanpassningsaspekter i Länsstyrelsens ärendehandläggning och annat löpande arbete
Åtgärdsformulering.
Identifiera behov och ta fram handläggarstöd för att implementera klimatanpassning i löpande arbete som handläggning av olika typer av ärenden.
Huvudansvarig/a för genomförandet
Länsstyrelsen, Samhällsavdelningen
Medansvarig för genomförandet
Länsstyrelsens klimatanpassningsgrupp
Bakgrund och nuläge
Klimatanpassning är en aspekt som måste ingå i ärendehandläggningen i många
av Länsstyrelsens verksamheter. För att uppnå detta krävs förståelse hos och
kompetensutveckling av handläggare. Det behövs också material för att underlätta att klimatanpassningsaspekterna finns med. Det är detta material som ska
tas fram och kommuniceras inom organisationen. Det handlar också om att
bättre integrera arbetet med de större uppdragen där klimatanpassning är en viktig pusselbit. Länsstyrelsen har under 2016-2017 genomfört dialoger med en rad
enheter. Denna åtgärd är en fortsättning på det arbetet att sprida kunskapen om
klimatförändringar och klimatanpassning inom Länsstyrelsens organisation.
Stödmaterial kan utgöras av olika former av handläggarstöd som:
 Interna checklistor/riktlinjer för olika typer av ärenden. Motstående intressen kan behöva belysas.
 Färdiga meningar för yttranden.
 Hur klimatanalysens data kan användas och tolkas utifrån olika uppdrag/verksamhetsområden.
 Hur klimatanpassning kan relatera till olika lagstiftningar och krav.
 Hur riktlinjer, kunskaps- och planeringsunderlag kan tillämpas.
o Arbeta in kulturarv och klimatförändrings-GIS i löpande handläggningen.
o Arbeta in underlag om skyfall i löpande handläggningen.
o Arbeta in underlag från projekt om klimatanpassning i tillsyn i
löpande handläggningen (se vidare åtgärd I.5)

Förväntad effekt av åtgärden
Klimatanpassningsperspektivet integreras i ärendehandläggningen på ett naturligt sätt.
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Åtgärdsmål till 2020
 De handläggarstöd som behöver tas fram till 2020 är identifierade under
2018.
 Handläggarstöd är framtagna och kommunicerade till berörda handläggare 2020.

Tidsplan
Identifiering av behov under 2018.
Framtagande av handläggarstöd under 2018-2020.
En löpande översyn och uppdatering kommer att behöva göras av de handläggarstöd som tas fram.
Kostnad och finansiering
Länsstyrelsens arbete beräknas kunna finansieras med Länsstyrelsens klimatanpassningsmedel.
Synergier och/eller målkonflikter med andra samhällsmål
Miljömålsarbetet
Koppling till andra åtgärdsprogram och åtgärder
Beroende på vilka handläggarstöd som kommer att tas fram bör det beaktas om
dessa kan samordnas med stöd utifrån andra uppdrag.
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Revidering av vattenskyddsområden för Borås stad,
Rångedala, Bredared och Dalsjöfors
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter inom Rångedala, Bredared och Dalsjöfors vattenskyddsområde fastställs.
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Tom Andersson
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Kommunalråd
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Kommentar:
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Dnr 2015/KS0155 432

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Amanda Windeman
Kommunfullmäktige

Revidering av vattenskyddsområden för Borås
Stad, Rångedala, Bredared och Dalsjöfors
Borås Energi och Miljö, har tagit fram ett underlag för ansökan om revidering av vattenskyddsområdena i Dalsjöfors, Rångedala och Bredared. Beskrivning av de nya vattenskyddsområdena och de föreskrifter som föreslås gälla inom vattenskyddsområdet
bifogas.
Syftet med vattenskyddsområden och tillhörande vattenskyddsföreskrifter är att
skydda vattenförekomster som är viktiga för dricksvattenförsörjningen. Detta behövs
för att säkra råvattentillgångar i ett långsiktigt perspektiv, ett flergenerationsperspektiv. Införandet av skyddsområden för vattentäkten ligger helt i linje med EU:s ramdirektiv för vatten, som anger att vattenresurser som används för dricksvattenförsörjning skall skyddas.
Vattenskyddsområdena ska:
 Möjliggöra fortsatt vattentäkt för vattenförsörjningen
 Förhindra irreversibla skador på grundvattenmagasinet, som menligt inverkar
på vattenkvaliteten eller uttagsmöjligheten, genom användning av mark och
vatten
 Minska risken för förorening, som menligt inverkar på vattenkvaliteten, genom tillfälliga eller kontinuerliga diffusa utsläpp eller punktutsläpp
 Öka medvetenheten om vattentäktens förekomst och därigenom uppnå ett
ökat skydd
Kommunfullmäktige beslutade den 2016-10-20 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Med motivering att LRF skulle få möjlighet att yttra sig. LRF har nu
yttrat sig och mindre revideringar är gjorda därefter.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter inom Rångedala, Bredared och Dalsjöfors vattenskyddsområde fastställs.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson
Kommunalråd

Bengt Himmelmann
Chef för strategisk samhällsplanering

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Ingår i Borås Stadshus AB

Ansökan om revidering av
vattenskyddsområden för Dalsjöfors,
Rångedala och Bredared
Huvudmannen för vatten och avlopp i Borås Stad, Borås Energi
och Miljö, vill härmed ansöka om revidering av
vattenskyddsområdena i Dalsjöfors, Rångedala och Bredared.
Motiv
Syftet med vattenskyddsområden och tillhörande
vattenskyddsföreskrifter är att skydda vattenförekomster som är
viktiga för dricksvattenförsörjningen. Detta behövs för att säkra
råvattentillgångar i ett långsiktigt perspektiv, ett
flergenerationsperspektiv.
Vattenskyddsområdena ska:
 Möjliggöra fortsatt vattentäkt för vattenförsörjningen
 Förhindra irreversibla skador på grundvattenmagasinet,
som menligt inverkar på vattenkvaliteten eller
uttagsmöjligheten, genom användning av mark och vatten
 Minska risken för förorening, som menligt inverkar på
vattenkvaliteten, genom tillfälliga eller kontinuerliga diffusa
utsläpp eller punktutsläpp
 Öka medvetenheten om vattentäktens förekomst och
därigenom uppnå ett ökat skydd
Införandet av skyddsområden för vattentäkten ligger helt i linje
med EU:s ramdirektiv för vatten, som anger att vattenresurser
som används för dricksvattenförsörjning skall skyddas.
Behov
Dalsjöfors vattentäkt försörjer Dalsjöfors, Äspered, Dannike,
Gånghester, Målsryd och Aplared samhällen med vatten. I
händelse av att vattentäkten blir obrukbar finns i dag ingen
heltäckande reservvattentäkt. Det är därför mycket viktigt att
vattentäkten får det skydd som erfordras för att ytterligare öka
tryggheten i den framtida vattenförsörjningen i kommunen.
För Dalsjöfors grundvattentäkt finns ett vattenskyddsområde
med skyddsföreskrifter fastställt av länsstyrelsen 1995. Avsikten
är nu att se över detta vattenskyddsområde och att anpassa

Ingår i Borås Stadshus AB

avgränsning och skyddsföreskrifter till nu gällande krav och
lagstiftning.
Rångedala vattentäkt försörjer ca 330 personer i Rångedala med
vatten. I händelse av att vattentäkten blir obrukbar finns i dag
ingen reservvattentäkt. Det är därför mycket viktigt att
vattentäkten får det skydd som erfordras för att öka tryggheten
ytterligare i den framtida vattenförsörjningen i kommunen.
För Rångedala vattentäkt finns ett vattenskyddsområde med
tillhörande skyddsföreskrifter fastställda av länsstyrelsen 1995.
Avsikten är att nu se över avgränsning och skyddsföreskrifter
och att anpassa dem till nu gällande krav och lagstiftning.
Bredared vattentäkt försörjer 210 personer med dricksvatten, i
nuläget finns ingen reservvattentäkt. Det är därför mycket
viktigt att vattentäkten får det skydd som erfordras för att öka
tryggheten ytterligare i den framtida vattenförsörjningen i
kommunen.
För Bredared grundvattentäkt finns ett vattenskyddsområde med
skyddsföreskrifter fastställt av länsstyrelsen 1995. Avsikten är
nu att se över detta vattenskyddsområde och att anpassa
avgränsning och skyddsföreskrifter till nu gällande krav och
lagstiftning.

Teknisk beskrivning
För respektive vattentäkt har en teknisk beskrivning tagits fram.
I den tekniska beskrivningen utreds bla. täktens
tillrinningsområde, hydrogeologisk förutsättningar,
planbestämmelser, riskkällor och riskbedömning.
Teknisk beskrivning för samtliga vattentäkter biläggs ansökan.

Remiss och samråd
Förslaget på nytt skyddsområde och på nya skyddsföreskrifter
har 2015-02-03 till 2015-05-01 varit på remiss hos följande
aktörer:
 Kommunstyrelsen Borås Stad
 Tekniska nämnden Borås Stad
 Samhällsbyggnadsnämnden Borås Stad
 Miljö- och konsumentnämnden Borås Stad
 Servicenämnden Borås Stad
 Trafikverket
 Havs- och vattenmyndigheten
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Statens Geologiska undersökningar
Jordbruksverket
Länsstyrelsen Västra Götaland

Följande aktörer har fått lämna remissyttrande efter den första
ansökan:
 LRF
Samtliga remissvar biläggs ansökan.
Förslaget på nytt skyddsområde och på nya skyddsföreskrifter
har varit på samråd mellan 2015-11-01 till 2016-01-31.
Samråd har bedrivits med alla fastighetsägare som påverkas av
skyddsområdet. Samrådsmöte har hållits på plats i orten för
respektive vattentäkt där samtliga berörda fastighetsägare har
blivit inbjuda.
Samrådsredogörelse biläggs ansökan.

Förslag på skyddsområde och
skyddsföreskrifter
Ett förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter som
anpassats till rådande specifika förhållanden och utblick mot ett
förebyggande skydd mot framtida störningar har tagits fram.
Skyddsområden och skyddsföreskrifter biläggs ansökan.
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Reviderade vattenskyddsområden i Borås
Stad - remissammanställning
Följande remissinstanser har inkommit med synpunkter:











Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Trafikverket
Tekniska nämnden
Miljönämnden
Miljöförvaltningen
Länsstyrelsen
LRF

Följande har remitterats men har inte inkommit med yttrande:




Havs- och vattenmyndigheten
Servicenämnden Borås Stad
Jordbruksverket

Inkomna synpunkter och bemötanden

Inkomna synpunkter och bemötande på synpunkter hanteras löpande i
texten nedan, bemötanden är utmärkta i kursiv stil.
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Kommunstyrelsen
Reviderade vattenskyddsområden i Borås Stad.
Bemötande
Inget att anmärka
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Samhällsbyggnadsnämnden
Förslaget till nya skyddsområden stämmer i stort sett överens
med idag gällande skyddsområden. Den stora skillnaden är att
Borås Energi och Miljö har tagit fram nytt underlag och nya
föreskrifter för att ge dessa vattentäkter ett långsiktigt skydd.
Bland annat finns det regler för hur enskilda avlopp får anläggas,
användning av bekämpningsmedel, hållning av djur och uttag av
grundvatten. Även risker och hot mot vattentäkten kartläggs och
åtgärder för att minska riskerna föreslås.
I dessa områden har Samhällsbyggnadsnämnden för närvarande
inga pågående planuppdrag. Enstaka fastighetsägare kan
komma att påverkas av de skärpta bestämmelserna för vad som
får göras inom skyddsområdena i framtida bygglov, till exempel
när det gäller anläggning av avlopp eller grävning och
schaktning. Tillsynsmyndighet för föreskrifterna är Miljö- och
konsumentnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är bra att
vattenskyddsområdenas skydd har setts över och tillstyrker
Borås Energi och Miljös remiss.
Bemötande
Inget att anmärka
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Sveriges geologiska undersökningar
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har genom remiss den
15 februari 2015 erhållit rubricerat ärende för yttrande. Med
anledning härav får SGU framföra följande. SGU är
expertmyndighet för grundvatten och ansvarig myndighet för
miljökvalitetsmålet
”Grundvatten av god kvalitet”. Miljökvalitetsmålet innebär att
grundvattnet ska bidra till en säker och hållbar
dricksvattenförsörjning. SGU utgår vid sina ställningstaganden
bland annat från sitt uppdrag att verka för skydd av
grundvattnet inom ramen för miljökvalitetsmålet.
SGU ser det som mycket positivt att nya vattenskyddsområden
med föreskrifter tas fram för Dalsjöfors, Bredared och Rångedala
grundvattentäkter. Remissvaret har i första hand fokuserats på
hantering av det underlag som funnits för inrättande av
skyddsområdet och om avgränsningar som föreslagits är
anpassade till de geologiska förutsättningarna samt om
handlingarna beskriver motstående intressen i tillräcklig
omfattning. SGU är i dagsläget
djupt involverade i karteringen av geologi och hydrogeologi inom
Götalandsbanans bankorridor. SGU bifogar därför en kartbild,
Bilaga 1, över bankorridorens utbredning i närheten till de
föreslagna reviderade skyddsområdena.
Vad gäller själva föreskrifterna så kommenterar SGU dessa
endast översiktligt. SGU delar upp vårt remissvar i de tre
föreslagna skyddsområdena Dalsjöfors, Bredared och Rångedala.
Dalsjöfors
SGU noterar inledningsvis att ansökan är något otydlig i hur
berörda grundvattenmagasin relaterar till varandra. Det framgår
att "den del av Rångedalaåsen där vattentäkten ligger också
benämns Häljeredsåsen" men senare i ansökan anges att "längre
bort bör dock akviferen få kontakt med Häljeredsåsen i väster".
SGU anser att denna benämning av aktuella grundvattenmagasin
hade kunnat vara mer stringent. En eventuell uppdatering av
ansökan kan med fördel tydligare referera till SGUs pågående
beskrivning av grundvattenmagasin i området.
Bemötande: En uppdatering görs av det tekniska underlaget för
att förtydliga detta.
SGU konstaterar att förslaget till vattenskyddsområden refererar
till vårt tillgängliga underlagsmaterial främst genom att hänvisa
till den hydrogeologiska beskrivninge
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n över Västra Götalands län (från 1988). Ett utsnitt av SGUs
jordartskarta presenteras också.
Ansökan hänvisar även till annat kvalificerat utredningsmaterial;
som en genomförd provpumpning och en upprättad
grundvattenmodell över vattentäkten. SGU är mycket positiva till
att ett så gediget underlag finns tillgängligt för att stärka
resonemanget kring skyddsområdets avgränsning. Ansökan
sätter grundvattentillrinningen till brunnen i relation till den
topografiska ytvattendelaren och geologin i området och
förankrar denna vattenbalans i den utförda provpumpningen och
i grundvattenmodelleringen.
SGU vill framföra att vi tagit fram ett nyare och betydligt mer
detaljerat hydrogeologiskt kartmaterial med tillhörande
beskrivning för orådet och indelning har skett i två
grundvattenmagasin, Dalsjöfors och Häljared. Detta material är
ännu inte publicerat, men
kommer att ges ut i SGUs kartserie K under året. En eventuell
uppdatering av ansökan bör med fördel förankras i detta utförda
karteringsarbete. Beskrivningen bifogas denna remiss
som arbetsmaterial i Bilaga 2. Trots att ansökan inte har kunnat
hänvisa till SGUs senaste karteringsunderlag så vill SGU
framföra att vi anser att föreslaget skyddsområde är väl
förankrat i resonemanget om genomsläppligheten hos de lösa
jordarter som utgör akviferen i vilken Dalsjöfors vattentäkt är
belägen. Hela förslaget till vattenskyddsområde och föreskrifter
grundas även tydligt i Naturvårdsverkets allmänna råd om
vattenskyddsområden.
Bemötande: Eftersom det nya underlaget inte leder till någon
förändring i vattenskyddsområdets utformning bedöms det inte
relevant att uppdatera det tekniska underlaget utifrån den
kommande kartbeskrivningen.
Värdebedömning
SGU noterar att vattentäkten i Dalsjöfors försörjer ca 6 600
personer. Någon reservvattentäkt till vattentäkten finns inte och
detta faktum höjer ytterligare vattentäktens
värde. Värdet beskrivs alltså i ansökan som mycket högt och
SGU håller med om att grundvattenmagasinet därmed utgör en
viktig vattenresurs. SGU noterar att vattenskyddsarbetet (dvs.
föreliggande ansökan) förankras i EU:s ramdirektiv för vatten
(2000/60/EG).
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Riskinventering, sårbarhetsklassificering och skyddsområdets
avgränsning
En relevant riskinventering och sårbarhetsklassificering har
utförts där den senare utgår från SGU:s jordartskarta över
områden och följer ett tydligt resonemang om transporttider och
flödesriktning. Den sårbarhetsklassning som presenteras i
ansökan har tagit hänsyn till moräntäckta områden och områden
där grundvattenmagasinet är slutet genom förekomst av
finsediment som överlagras av torv.
Ansökan redovisar en antagen grundvattenbildning, brunnens
tillrinningsområde och uttagets antagna andel av tillgänglig
mängd grundvatten. SGU noterar att tillrinningsområdet i stort
sett omfattar dalen mellan höjdområdena öster och väster om
uttagsbrunnen. Grundvattenbildningen inom detta område räcker
alltså väl till för det planerad uttaget.
Skyddsområdets föreslagna utbredning grundar sig i en
bedömning av strömningshastigheter och grundvattenbildning.
SGU anser att den positiva vattenbalansen inom redovisat
tillrinningsområde är trovärdig. SGU anser att indelning i
vattentäkts-, primär-, sekundärzon är relevant.
Motstående intressen
SGU noterar att Götalandsbanan har identifierats som
motstående intresse för Dalsjöfors vattentäkt. Däremot saknas
ett resonemang kring hur detta motstående intresse definieras
och hur man ämnar bevaka/hantera denna fråga. Ansökan
redovisar inte heller bankorridorens utbredning. I SGUs Bilaga 1
framgår korridorens utbredning och det kan konstateras att hela
det föreslagna vattenskyddsområdet hamnar innanför
korridoren. SGU vill framföra att det sannolikt är så att inte alla
linjeval inom korridoren innebär påtaglig risk för vattentäkten.
En riskvärdering måste förankras i de geologiska förhållandena
på plats.
Bemötande: BEM och Borås Stad bevakar kontinuerligt frågan
om Götalandsbanans sträckning och för en fortlöpande dialog
med Trafikverket. I de tekniska underlagen görs ett tillägg att
Götalandsbanan kan vara ett eventuellt motstående intresse för
vattenskyddsområdet. I nuläget är korridoren inte beslutad utan
man rör sig ännu i en mycket bred utredningskorridor. Därför
bedöms det inte relevant att i det tekniska underlaget för
vattenskyddsområdet visa korridorens läge eller gå in på djupare
resonemang kring eventuellt motstående intressen.
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Skyddsföreskrifterna
Som nämnts kommenterar SGU bara översiktligt själva
föreskrifterna. SGU anser att dessa är relevanta i förhållande till
skyddsvärdet och den hotbild som presenteras.
Med hänvisning till ovanstående synpunkter tillstyrker SGU
föreslaget vattenskyddsområdet
för Dalsjöfors vattentäkt.
Bredared
SGU konstaterar att förslaget till vattenskyddsområden refererar
till SGU:s tillgängliga kartmaterial. Den hydrogeologiska
beskrivningen över området som presenteras i ansökan bedöms
som trovärdig. Underlaget hänvisar även till en genomförd
provpumpning och SGU är positiva till att det underlaget finns för
att verifiera brunnens uttagskapacitet och stärka resonemanget
kring skyddsområdets avgränsning. Ansökan sätter
grundvattentillrinningen till brunnen i relation till de topografiska
förhållandena i närområdet.
SGU anser att föreslaget skyddsområde är väl förankrat dels i
SGU:s jordartskartering i området och dels i resonemanget om
genomsläppligheten hos de lösa jordarter som överlagrar berg
som utgör akviferen i vilken Bredareds vattentäkt är belägen.
Hela förslaget till vattenskyddsområden och föreskrifter är även
väl förankrat i Naturvårdsverkets allmänna råd om
vattenskyddsområden.
Värdebedömning
SGU noterar att vattentäkten i Bredared försörjer ca 210
personer. Någon reservvattentäkt till vattentäkten finns inte och
detta faktum höjer ytterligare vattentäktens värde. Värdet
beskrivs alltså i ansökan som högt och SGU håller med om att
grundvattenmagasinet därmed utgör en viktig vattenresurs. SGU
noterar att vattenskyddsarbetet (dvs. föreliggande ansökan)
förankras i EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG).
Riskinventering, sårbarhetsklassificering och skyddsområdets
avgränsning
En relevant riskinventering och sårbarhetsklassificering har
utförts där den senare utgår från SGU:s jordartskarta över
området och följer ett tydligt resonemang om transporttider och
flödesriktning. Den sårbarhetsklassning som presenteras i
ansökan har tagit hänsyn till moräntäckta områden och områden
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med tunna jordlager som överlagrar bergakvifären där
vattentäkten är belägen.
Ansökan redovisar en antagen grundvattenbildning i brunnens
tillrinningsområde. Skyddsområdets föreslagna utbredning
grundar sig i en bedömning av strömningshastigheter och
grundvattenbildning. SGU anser att den grundvattenbildning som
redovisas inom tillrinningsområde är trovärdig. SGU anser att
indelning i vattentäkts-, primär-, sekundärzon är relevant.
Motstående intressen
SGU noterar att Götalandsbanan (som i de övriga
vattenskyddsområdena Rångedala och Dalsjöfors har
identifierats som motstående intresse) inte berör Bredareds
vattentäkt.
Skyddsföreskrifterna
Som nämnts kommenterar SGU bara översiktligt själva
föreskrifterna. SGU anser att dessa är relevanta i förhållande till
skyddsvärdet och den hotbild som presenteras. Med hänvisning
till ovanstående synpunkter tillstyrker SGU föreslaget
vattenskyddsområdet för Bredareds vattentäkt.
Rångedala
SGUs kommentarer angående det tekniska underlaget SGU
konstaterar att förslaget till vattenskyddsområden refererar till
vårt tillgängliga underlagsmaterial främst genom att hänvisa till
jordartskartan över Borås från 1983. Ett utsnitt av SGUs
jordartskarta presenteras. SGUs brunnsarkiv och generella
grundvattenkartering nämns också.
SGU vill framföra att det nyligen från SGU har färdigställts en
beskrivning av grundvattenförhållandena i området kring
Rångedala (Grundvattenmagasinet Rångedala, SGU serie K 483,
2015; finns tillgänglig på www.sgu.se). Ansökan hänvisar inte
specifikt till denna nya kartprodukt och beskrivning.
Ansökan hänvisar även till annat kvalificerat utredningsmaterial;
som en genomförd provpumpning vid tiden för borrning, 1977.
SGU är mycket positiva till att ett sådant underlag finns
tillgängligt för att stärka resonemanget kring skyddsområdets
avgränsning. Ansökan sätter grundvattentillrinningen till brunnen
i relation till den topografiska ytvattendelaren och geologin i
området och förankrar denna vattenbalans i den utförda
provpumpningen. Beskrivningen av grundvattenmagasinet
Rångedala har inte varit tillgängligt vid framtagandet av
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ansökan. SGU vill framföra att vi anser att föreslaget
skyddsområde, utan
tillgång till beskrivningen, är väl förankrat i resonemanget om
genomsläppligheten hos de lösa jordarter som utgör
grundvattenmagasinet i vilket Rångedala vattentäkt är belägen.
Hela
förslaget till vattenskyddsområde och föreskrifter är även väl
förankrat i Naturvårdsverkets allmänna råd om
vattenskyddsområden.
Bemötande: Eftersom det nya kartunderlaget inte leder till
någon förändring i vattenskyddsområdets utformning bedöms
det inte relevant att uppdatera det tekniska underlaget utifrån
den kommande kartbeskrivningen.
Värdebedömning
SGU noterar att vattentäkten i Rångedala försörjer ca 330
personer. Någon reservvattentäkt till vattentäkten finns inte och
detta faktum höjer ytterligare vattentäktens värde. Värdet
beskrivs alltså i ansökan som mycket högt och SGU håller med
om att grundvattenmagasinet därmed utgör en viktig
vattenresurs. SGU noterar att vattenskyddsarbetet (dvs.
föreliggande ansökan) förankras i EU:s ramdirektiv för vatten
(2000/60/EG).
Riskinventering, sårbarhetsklassificering och skyddsområdets
avgränsning
En relevant riskinventering och sårbarhetsklassificering har
utförts där den senare utgår från SGU:s jordartskarta över
områden och följer ett tydligt resonemang om transporttider och
flödesriktning. Den sårbarhetsklassning som presenteras i
ansökan har tagit hänsyn till att akvifären till största delen är
öppen, utan vidare förekomst av tätande finsediment.
Ansökan redovisar en antagen grundvattenbildning och brunnens
tillrinningsområde. SGU noterar att tillrinningsområdet i stort
sett omfattar dalen mellan höjdområdena öster och väster om
uttagsbrunnen. Grundvattenbildningen inom detta område räcker
alltså till för det planerad uttaget.
Skyddsområdets föreslagna utbredning grundar sig i en
bedömning av strömningshastigheter och grundvattenbildning.
SGU anser att den positiva vattenbalansen inom redovisat
tillrinningsområde är trovärdig. SGU anser att indelning i
vattentäkts-, primär-, sekundärzon är relevant.
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Motstående intressen
SGU noterar att Götalandsbanan inte har identifierats som
motstående intresse för Rångedala vattentäkt. Därmed saknas
ett resonemang kring hur detta motstående intresse
skulle kunna definieras och hur man ämnar bevaka/hantera
denna fråga. Detta ser SGU som en brist i ansökan. Ansökan
redovisar inte heller bankorridorens utbredning. I SGUs
Bilaga 1 till denna remiss framgår korridorens utbredning och det
kan konstateras att hela det föreslagna vattenskyddsområdet
hamnar innanför korridoren. SGU vill framföra att det sannolikt
är så att inte alla linjeval inom korridoren innebär påtaglig risk
för vattentäkten. En riskvärdering måste förankras i de
geologiska förhållandena på plats.
Bemötande: BEM och Borås Stad bevakar kontinuerligt frågan
om Götalandsbanans sträckning och för en fortlöpande dialog
med Trafikverket. I de tekniska underlagen görs ett tillägg att
Götalandsbanan kan vara ett eventuellt motstående intresse för
vattenskyddsområdet. I nuläget är bankorridoren inte beslutad
utan man rör sig ännu i en mycket bred utredningskorridor.
Därför bedöms det inte relevant att i det tekniska underlaget för
vattenskyddsområdet visa korridorens läge eller gå in på djupare
resonemang kring eventuellt motstående intressen.
Skyddsföreskrifterna
Som nämnts kommenterar SGU bara översiktligt själva
föreskrifterna. SGU anser att dessa är relevanta i förhållande till
skyddsvärdet och den hotbild som presenteras.
Med hänvisning till ovanstående synpunkter tillstyrker SGU
föreslaget vattenskyddsområdet för Rångedalas vattentäkt.
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Trafikverket
Vägar inom vattenskyddsområdena
Statliga vägar som berörs är väg 1766, 1768 och 1770 inom
vattenskyddsområde Bredared, väg 1701 inom område
Dalsjöfors och väg 1704, 1802 och 1818 inom område
Rångedala. Samtliga vägar har en förhållandevis låg trafikering.
Störst trafikering finns på väg 1701 med 2923 fordon per
årsmedeldygn.
Det är viktigt att möjligheten till fortsatt drift, underhåll och
utveckling av ovan nämnda vägar inte påtagligt påverkas av
vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter. Trafikverket
förutsätter att normal drift och underhåll av väg ska kunna ske
utan särskilda restriktioner. Normal drift och underhåll av vägen
innefattar t.ex. rensning av diken och trummor,
vegetationsröjning, beläggningsarbeten och halkbekämpning.
Som information kan nämnas att duk anlades utmed diket vid
väg 1701 omkring 2004. Nuvarande driftentreprenör sköter
tillsynen enligt bifogad skötselbeskrivning.
Riskbedömning vägar
Trafikverket arbetar med en prioritering av
vattenskyddsområden utifrån en riskbedömning av vägar i de
olika vattenskyddsområdena. Vi använder oss i detta arbete av
handboken ”Yt- och grundvattenskydd” (Publikation 2013:135).
Handboken finns tillgänglig på vår hemsida
http://online4.ineko.se/trafikverket/Product/Detail/44029.
Trafikverket har inte gjort bedömningen att de befintliga
vattenskyddsområdena i Bredared, Dalsjöfors och Rångedala
skulle utgöra områden med hög risk. Några åtgärder finns inte
heller planerade för vägar inom områdena.
Vad har Borås Energi och miljö använt sig av för underlag när
man gjort riskbedömning avseende vägar och hur har man
kommit fram till kriterierna för sannolikhetsklassning? Enligt
riskanalysen ska risken för olycka på väg 1701 ligga i riskklass 3.
Vi ställer oss dock lite frågande till detta. Väg 1701 är inte heller
med i Trafikverkets lista över prioriterade vattenskyddsområden.
Bemötande: Några fel har smugit sig in i Bilaga 3 och Bilaga 4,
detta korrigeras. Några korrigeringar har gjorts i samtliga
tekniska underlag. Riskbilderna är desamma men den inbördes
tyngden mellan risker har förändrats något.
På andra sida i Bilaga 3 ges kriterierna för indelningen i
sannolikhetsklass och konsekvensklass. I kapitel 6.2 i det
tekniska underlaget beskrivs hur riskbedömningen görs.
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Götalandsbanan
Vattenskyddsområdena för Dalsjöfors och Rångedala
vattentäkter ligger båda inom riksintresseområde för framtida
järnväg - Götalandsbanan. Området är dock stort och har endast
studerats i förstudie. Trafikverket har fått i uppdrag av
regeringen att ta fram åtgärdsvalsstudie för sträckan LinköpingBorås gällande höghastighetsjärnväg. Åtgärdsvalsstudien ska
utgöra underlag till nationella infrastrukturplanen 2018. Innan
sträckningsalternativ utretts vidare är det svårt att säga om
områdena kommer att beröras av den framtida järnvägen. Det
bör dock framgå av handlingarna att områdena ligger inom
riksintresseområde för framtida järnväg.
Bemötande: BEM och Borås Stad bevakar kontinuerligt frågan
om Götalandsbanans sträckning och för en fortlöpande dialog
med Trafikverket. I de tekniska underlagen görs ett tillägg att
Götalandsbanan kan vara ett eventuellt motstående intresse för
vattenskyddsområdet.
Redaktionella synpunkter
Riskklasserna i riskanalysen (bilaga 3) och i bilaga 4 med förslag
på riskreducerande åtgärder överensstämmer inte alltid med
varandra. I riskanalysen har exempelvis risken för olyckor
bedömts vara i riskklass 3. I bilaga 4 med förslag på åtgärder
ligger den istället i riskklass 2. Vi bifogar bilaga med
redaktionella synpunkter.
Bemötande: Några fel har smugit sig in i Bilaga 3 och Bilaga 4,
detta korrigeras. Några korrigeringar har gjorts i samtliga
tekniska underlag. Riskbilderna är desamma men den inbördes
tyngden mellan risker har förändrats något.
På andra sidan i Bilaga 3 ges kriterierna för indelningen i
sannolikhetsklass och konsekvensklass.
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Tekniska nämnden
Tekniska nämnden har fått möjlighet att ge synpunkter på
revidering av vattenskyddsområdena i Bredared, Dalsjöfors och
Rångedala. Efter att ha behandlats intern skall remissen skickas
ut externt.
Tekniska förvaltningen förvaltar mark i två av de tre
vattenskyddsområdena.
Nämnden förutsätter att de föreslagna vattenskyddsområdena
tagits fram med stor noggrannhet men vill ändå påpeka en viss
inkonsekvens i hur avgränsningen har dragits (d v s det är inte
alltid hur vattnets väg i marken som styr avgränsningen).
Nämnden anser att förutom fastighetsägarna i berörda områden
bör även LRF få möjlighet att yttra sig över remissen.
I övrigt väljer nämnden att endast kommentera
skyddsföreskrifterna.
Det är bra om det i Skyddsföreskrifterna framgår vem som har
fattat beslutet.
Bemötande: Det är kommunfullmäktige som beslutar om de
nya skyddsföreskrifterna. LRF kommer att få möjlighet att lämna
yttranden över remissen.
I kommunen finns många nämnder som ansvarar för olika
miljöfrågor. Det är bättre att ange att det är Miljö- och
konsumentnämnden som avses.
Bemötande: Eftersom föreskrifterna inte arbetas om speciellt
ofta så är det lämpligt att hålla en nomenklatur för vissa
instanser för att få långsiktigt gångbara föreskrifter.
§ 2 Är det tillåtet att salta vägar?
Bemötande: Det finns ingen som reglering av halkbekämpning
med hjälp av saltning. Det som regleras är upplag av vägsalt.
§ 3 Finns ingen gradskillnad när det gäller kemiska
bekämpningsmedel?
Bemötande: Bedömningen av vilka bekämpningsmedel som är
tillåtna regleras i skyddsföreskrifterna genom att de är förbjudna
i primär zon och kräver tillstånd i sekundär zon. Tillstånd ges av
kommunala nämnden för miljöfrågor.
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§ 3a Undantaget i sekundär skyddszon är inte relevant – det
gäller inte yrkesmässig hantering.
Bemötande: Undantaget i föreskriften korrigeras så att den
gäller all hantering inomhus.
§3b Skall privatpersoner kunna använda biologiska
bekämpningsmedel?
Bemötande: Privat bruk av biologiska bekämpningsmedel
bedöms förekomma i väldigt liten omfattning och är därmed
undantagen.
§ 4 Denna paragraf försvårar avsevärt för de
jordbruksfastigheter som finns att bedriva verksamhet. Hur
kommer de att kompenseras?
Bemötande: § 4 reglerar användning av organiska
växtnäringsämnen och detta görs för att undvika spridning av
mikroorganismer till dricksvattentäkten. Fastighetsägaren har
fortfarande möjligheten att använda mineral-/konstgödsel som
växtnäringsämne.
Ersättningsanspråk kan enligt miljöbalken krävas om:
”Fastighetsägaren har rätt till ersättning på grund av beslut som
innebär att mark tas i anspråk eller att pågående
markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt
försvåras” Någon generell kompensation kommer inte utlämnas
utan varje anspråk på ersättning kommer prövas individuellt.
§ 4a Det skall stå organiska växtnäringsämnen i sekundär
skyddszon.
Bemötande: Detta korrigeras.
I äldre föreskrifter står det: ”Inre och yttre skyddszon. Hantering
och lagring av ensilage, växtnäringsämnen (stallgödsel,
handelsgödsel eller organiska gödselmedel) och
bekämpningsmedel får ej förekomma utan medgivande och
efterföljande av eventuella föreskrifter från
miljöskyddsnämnden.”
Nu kan föreskriften tolkas att det är spridning av oorganiska
växtnäringsämnen är fritt fram i primär zon men tillstånd krävs
för alla växtnäringsämnen i sekundär. Rimligen ändrar vi till att
det krävs tillstånd för att använda organiska växtnäringsämnen
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Miljönämnden
Dalsjöfors
Den aktuella uttagna vattenmängden är i medeltal 2 000
m3/dygn för Dalsjöfors vattenverk. Enligt gällande vattendom
tillåts kommunen avleda 3 000 m3/dygn i medeltal per år, dock
högst 4 500 m3/dygn under ett och samma dygn. Beräkning av
transporttider för att fastställa vattenskyddsområdets storlek har
gjorts utifrån vattenuttaget 3 000 m3/dygn. Miljöförvaltningen
anser att det är bra och medför en marginal för
befolkningsökning i de anslutna orterna. Vattenskyddsområdets
utbredning och utformning skiljer sig bara marginellt med nu
gällande vattenskydds-område. Miljöförvaltningen har inga
synpunkter på detta.
Vattentäkten, i form av två grusfilterbrunnar, befinner sig på en
fastighet med annan ägare än Borås Stad. Borås Energi och Miljö
AB har planer på att köpa fastigheten i framtiden.
Miljöförvaltningen anser att området kring Dalsjöfors vattentäkt
ska förses med inhägnad och lås för att minska risk för avsiktlig
och oavsiktlig åverkan. Ett köp av fastigheten kan därför vara en
god lösning för att säkerställa att sådana åtgärder kan
genomföras.
Rångedala
Vid beräkning av storleken för Rångedalas skyddsområdes
utifrån vattenuttaget har nuvarande uttag på 0,4 l/s (34
m3/dygn) använts. Detta ger en primär skyddszon på 20 m och
en sekundär skyddszon på 50 m. Om detta hade använts som
grund för bedömning av vattenskyddsområdets storlek hade
Miljöförvaltningen bedömt det som lite snålt tilltaget. Det kan
vara lämpligt att ha en marginal för att ta hänsyn till att
vattenskyddsområdet kommer att finnas under lång tid som kan
innebära ett utökande av bostadsområden och därmed anslutna
abonnenter. I detta fall blir grundvattenytans lutning
dimensionerande och inte vattenuttaget. Med beräkning med
hjälp av Darcy´s lag ger det en primär skyddszon på 110 m och
en sekundär skyddszon på 410 m. Förvaltningen har därför ingen
synpunkt på skyddsområdets storlek. I tekniska underlaget
anges att den nuvarande primära zonen sträcker sig mer än 110
m från vattentäktszonen i alla riktningar förutom mot sydost där
avståndet är ca 90 m. Vid kontrollmätning i kartan får
förvaltningen avståndet till mycket mindre än 90 m. Den
sekundära skyddszonen är i princip identisk med nu gällande
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yttre skyddszon. Gränserna har justerats efter befintliga
fastighetsgränser och området kring fotbollsplanen har utökats.
Miljöförvaltningen har inga synpunkter gällande detta.
Bemötande: Avståndet är mycket riktigt inte 90 meter utan 50
meter. Detta är det minimumavstånd som krävs. Måttet som
anges i tekniska underlaget har korrigerats.
Bredared
Det aktuella vattenuttaget för Bredared vattentäkt uppgår till 30
m3/dygn. Det föreslagna nya vattenskyddsområdet är mycket
mindre än befintligt vattenskyddsområde. Dels beror det på att
beräkning för befintligt vattenskyddsområde har gjorts för ett
uttag på 60 m3/dygn. För det nya vattenskyddsområdet har
beräkning gjorts utifrån samma uttag som det är idag. För det
tidigare vattenskyddsområdet användes dessutom en tektonisk
tolkning av sprickzoner i berg. Bedömningen var att det gick en
sprickzon i NNO-lig riktning vid vattentäkten.
Vattenskyddsområdet fick då en utsträckning i nord-sydlig
riktning.
Miljöförvaltningen har varit i kontakt med konsultföretaget som
utformat skyddsområdet, Sweco Environment AB, för att få svar
på varför man inte tagit hänsyn till sprickzonen i det nya
vattenskyddsområdet. Sweco Environment AB har svarat att då
Viak (nuvarande Sweco Environment AB) gjorde det gamla
vattenskyddsområdet tittade man på topografiska modeller för
att se var man kunde förvänta sig tektoniska zoner (sprickzoner
och förkastningszoner). Viak gjorde inga undersökningar och
hade därmed inget tektoniskt underlag annat än en topografisk
tolkning.
I nya förslaget har Sweco Environment AB tittat på tektonisk
karta från Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU). Metoden
som SGU använder är densamma; de tittar på topografi för att
bedöma storskaliga mönster. Med samma metod skiljer det
några hundra meter i sidled på var Viak och SGU har ”ritat” sina
streck. Dock blir 200 meter i sidled ”ingenting” om man zoomar
ut lite. Det finns alltså en ganska stor osäkerhet på inzoomad
skala och det går inte att avgöra exakt lokalisering utan
omfattande undersökningar. Dessutom vet man inte vilken
zon/sprickgrupp som brunnen sitter i. Vattnet kan lika gärna
komma från sprickor med helt annan, okänd riktning. Därför blir
ett cirkulärt område mer motiverat för att täcka upp tänkbara
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möjligheter. Dessutom inkluderar nya förslaget fler bostäder,
vilket är positivt eftersom skyddsföreskrifter då gäller fler
aktiviteter i brunnens direkta närhet.
Miljöförvaltningen godtar förklaringen men anser att man borde
ha lite mer marginal vid beräkning av skyddsområdets storlek än
att utgå ifrån dagens vattenuttag. Vattenskyddsområdet kommer
att finnas under lång tid, vilket kan innebära ett utökande av
bostadsområden och därmed anslutna abonnenter. Det pågår
exempelvis en detaljplan för ett bostadsområde på fastigheten
Bredared 1:44.
Bemötande: Det tekniska underlaget för Bredared kommer att
uppdateras med information om pågående detaljplan. En
översyn görs också över ifall detta påverkar utformningen av
vattenskyddsområdet.
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Miljöförvaltningens synpunkter på förslaget till nya
skyddsföreskrifter
Allmänt
I bilaga kallad ” Miljöförvaltningens förslag till ändringar av de
reviderade skydds-föreskrifterna” finns de förslag till ändringar
som Miljöförvaltningen bedömer vara lämpliga. Ändringarna har
gjorts med blå, fet text. Text som ska utgå har strukits över.
Nedan följer vad förvaltningen anser behöver kommenteras
särskilt.
I skyddsföreskrifterna förekommer såväl benämningen
”kommunala miljönämnden” som ”kommunala nämnden för
miljöfrågor”. Det är viktigt att samma benämning används i
föreskrifterna för att inte skapa förvirring.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker till
”kommunala nämnden för miljöfrågor”.
I de föreslagna föreskrifterna förekommer laghänvisningar som
information och även som definition. Skyddsföreskrifterna
kommer att finnas under lång tid. Under denna tid kommer
förordningar och föreskrifter att ändras och ersättas med andra.
Miljöförvaltningen finner det därför bättre att informera om att
det finns andra förordningar och föreskrifter som gäller parallellt
men att inte namnge dem.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt förslag
Definitionen av avfall hänvisar till en avfallsförordning som
upphävdes 2011 och inte till den idag gällande
avfallsförordningen SFS 2011:927. Den grundläggande
definitionen av avfall finns i 15 kap 1 § miljöbalken och inte i
avfallsförordningen. Miljöförvaltningen bedömer att begreppet
avfall i normalfallet inte kommer att väcka frågor om vad som
avses och att texten därför kan tas bort. Tillsynsmyndigheten
har tolkningsföreträde, så skulle frågan uppkomma kan det
hanteras då.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt förslag
§ 2 För vattnet skadliga ämnen
De av Borås Energi och Miljö AB föreslagna skyddsföreskrifternas
§ 2a och 2b skapar förvirring om vad man egentligen vill. I 2a är
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det tillståndskrav vid hantering av mer än 250 liter medan det i
2b är förbjudet med vissa undantag. Miljöförvaltningen
konstaterar att de i dag gällande skyddsföreskrifterna för alla tre
vattenskyddsområdena har väldigt restriktiv hållning till
hantering av kemikalier. I inre skyddszon får hantering och
lagring av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen inte
förekomma annat än för fastigheters oljeförsörjning. Förvaring
ska då ske så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert
kan förhindras tränga ner i marken. I yttre skyddszon krävs
tillstånd. Förvaring och lagring ska ske som i inre skyddszon.
Miljöförvaltningen anser att tillståndsplikt kan vara rimligt i båda
zonerna, detta blir en mildring i förhållande till gällande
skyddsföreskrifter. Miljöförvaltningen har föreslagit några
förtydliganden av skyddsföreskrifterna som gör att man bättre
förstår vad som gäller. Det är i princip samma skrivning som står
i Öresjö vattenskyddsföreskrifter. Det kan finnas en poäng med
att ha så lika föreskrifter som möjligt eftersom Rångedala och
Dalsjöfors vattenskyddsområde också berörs av Öresjö
vattenskyddsområde med föreskrifter.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt
förslag.
§ 4 Växtnäringsämnen
I föreslagen föreskrift 4c för lagring av växtnäringsämnen är tät
bottenplatta angiven. Miljöförvaltningen anser att ”anläggning”
är bättre. Det hjälper inte med en tät platta om den saknar
kanter som kan inrymma växtnäringsämnena.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt
förslag.
Miljöförvaltningen anser det viktigt att förtydliga i § 4d att det är
lantbruksdjur som avses och inte husdjur. Ett tillägg i avsnittet
”Definitioner av begrepp” är också gjort.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt
förslag.
Miljöförvaltningen har lagt till en föreskrift som berör pressvatten
från ensilage. Detta är något som också finns i nu gällande
skyddsföreskrifter för respektive vattenskyddsområde.
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Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt förslag
§ 5 Upplag
Miljöförvaltningen har lagt till en föreskrift som berör förbud för
uppläggning av snö som härrör från trafikerade ytor utanför
aktuell skyddszon. Det är föreskrivet i nu gällande
skyddsföreskrifter för respektive vattenskyddsområde. Frågan
berörs också i Naturvårdsverkets allmänna råd om
vattenskyddsområden, NFS 2003:16.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt förslag
§ 9 Energianläggningar och anläggningar för utvinning av vatten
Miljöförvaltningen anser att Borås Energi och Miljö AB:s
föreslagna föreskrift 9b kan utgå. I gällande skyddsförskrifter är
anläggning för lagring eller utvinning av ytjordvärme, bergvärme
och grundvattenvärme förbjuden i inre skyddszon. Därmed ska
det inte finnas några befintliga anläggningar för detta att
anmäla. Om det finns olagligt inrättade sådana, kommer
verksamhetsutövaren troligtvis inte heller att lämna in en
anmälan. Det förefaller inte troligt att det idag finns
anläggningar för utvinning av kyla ur jord eller berg. Om det
finns sådana, anser förvaltningen att det inte är skäligt att kräva
in en anmälan.
I gällande skyddsföreskrifter får markvärmeanläggningar inte
inrättas utan tillstånd. Därmed finns det inget skäl att kräva in
en anmälan.
Miljöförvaltningen finner det inte skäligt att kräva in anmälan för
befintliga anläggningar för uttag av vatten från jord eller berg.
Om förvaltningen uppmärksammas på att det finns sådana
anläggningar som kan orsaka störningar kan uppgifter krävas in
med stöd av 26 kap. 9, 21 och 22 §§ miljöbalken i
förekommande fall.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt förslag
§ 11 och 13 Allmänna bestämmelser och
övergångsbestämmelser
Miljöförvaltningen har strukit de texter som återger vad som
redan gäller av andra förordningar och föreskrifter.
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Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt förslag
§ 11c och § 13c är strukna då det efter Miljöförvaltningens
ändringar inte finns kvar någon bestämmelse om att lämna in en
anmälan.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt förslag
I § 11d måste ”Länsstyrelsen” ha kommit med av misstag.
Miljöförvaltningen ändrar lydelsen till ”nämnden för miljöfrågor”.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt förslag
Övriga kommentarer
I tekniskt underlag för Rångedala vattenskyddsområde står att
ca 1 km norr om vattentäkten fanns tidigare en plantskola.
Plantskolan finns fortfarande kvar.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt
förslag.
När de nya vattenskyddsområdena med skyddsföreskrifter
beslutas av Kommunfullmäktige behöver Borås Energi och Miljö
AB ansöka hos Länsstyrelsen om upphävande av befintliga
vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för Dalsjöfors,
Bredared och Rångedala.
Bemötande: När nya föreskrifter antagits kommer ansökan om
till Länsstyrelsen göras om upphävande av tidigare
vattenskyddsområden.
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Länsstyrelsen
Synpunkter på det tekniska underlaget
Enligt vad länsstyrelsen kan bedöma är både utredningar och
avgränsningar av föreslagna skyddsområden genomförda på ett
sakkunnigt sätt och i god enlighet med gällande riktlinjer från
havs- och vattenmyndigheten. Redovisade bedömningar och
slutsatser bedöms därmed vara tillräckligt väl underbyggda.
Länsstyrelsen har därmed inga väsentliga invändningar mot
upprättade förslag till skyddsområden för rubricerade
grundvattentäkter
Synpunkter på föreslagna föreskrifter
I motsats till vad som gäller det tekniska underlaget konstaterar
länsstyrelsen att föreslagna föreskrifter i vissa fall är olämpligt
formulerade ur juridisk synpunkt och bör ses över (för mer
detaljerade synpunkter på föreslagna föreskrifter se bilaga).
Övriga synpunkter
Enligt länsstyrelsens bedömning bör det i normala fall finnas
vattendom för uttag av kommunalt dricksvatten. Det bedöms
även vara av stor vikt att kommunen som ett led i sin planering
av den framtida dricksvattenförsörjningen utreder behovet av
reservtäkter.
Bemötande: Plan för reservvattenförsörjning ingår som ett led i
Borås Stad VA-plan.
En annan mycket viktig riskreducerande åtgärd är framtagande
av aktuella beredskapsplaner för olika typer av olyckshändelser
eller läckage av miljöskadliga ämnen med utgångspunkt från
genomförd riskanalys. I vissa fall krävs en detaljerad riskanalys
för att bedöma vilka riskreducerande åtgärder som kan vidtas.
Av stor vikt är att misstänkt förorenad mark inom
vattenskyddsområden undersöks och vid behov saneras.
Bemötande: Huvudmannen kommer fortsätta bedriva
riskreducerande åtgärder där riskanalysen kommer vara
vägledande.
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På den inledande sidan till föreslagna föreskrifter under rubriken
syfte hänvisas till Dalsjöfors vattentäkt även i förslagen gällande
övriga vattentäkter.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt
förslag.
Upplysningar
När beslut om vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter
fattats och trätt i laga kraft skall beslutet omedelbart skickas
dels till Länsstyrelsen och dels till Havs- och vattenmyndigheten,
vilka har det regionala respektive nationella ansvaret för
registerhållning av vattenskyddsområden.
Bemötande: Delgivning av beslut om nya skyddsföreskrifter
kommer göras till Länsstyrelsen och Havs- och
vattenmyndigheten.
Länsstyrelsen ska, enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS
2009:5) om kungörelse av beslut publicera nya eller förändrade
vattenskyddsområden i den nationella databasen skyddad natur
(Vic Natur).
Länsstyrelsen vill därför ha beslut om vattenskyddsområde samt
karta över områdets avgränsningar i digitalt format, samt s.k.
shapefiler redovisande vattenskyddsområdets avgränsningar i
koordinatsystemet sweref 99 TM.
Bemötande: Huvudmannen kommer att meddela Länsstyrelsen
när beslut är fattat och delge denna erforderligt underlag.
Bilaga: Detaljerade synpunkter på förslag till föreskrifter
§2a Vilka är motiven till att tillåta hantering av upp till 250 liter
(full oljetunna) inom den begränsade och mycket känsliga yta
som primär zon utgör. Borde av praktiska skäl inte vara
nödvändigt att hantera mer än max 25 liter.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt
förslag.
§2b Fysiska objekt (ting) kan knappast vara förbjudna att
existera. Bör istället gälla uppställning av dem. Vem skall
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kontrollera eller avgöra om placeringen uppfyller kravet på att
läckage skall förhindras nå omgivningen (kräver normalt
fackmannamässigt utförd invallning som sväljer hela volymen).
Krävs visst utförande eller vissa åtgärder måste detta prövas
(villkor) och kontrolleras och då bör tillståndsplikt användas
istället för oklart formulerade förbud.
Bemötande: Tillståndsplikt läggs till istället för förbud med
ytterligare tillägg om utformning som miljönämnden föreslagit.
§3a Denna formulering gör det otillåtet respektive
tillståndspliktigt att låta ex anticimex sanera ohyra i bostad eller
andra lokaler. Om endast yrkesmässig hantering kräver tillstånd
är undantaget för privatpersoners bruk (ej yrkesmässig
hantering) en helt överflödig bestämmelse.
Bemötande: Undantaget ändras så att det gäller all hantering
inomhus. Alltså tillåts både privat och yrkesmässig hantering
inomhus och tillstånd krävs ej heller.
§4a Dessa formuleringar innebär att yrkesmässig spridning av ej
organiska växtnäringsämnen är reglerade i sekundär zon men
inte alls i primär zon??
Bemötande: I sekundär skyddszon ska det stå att det gäller
organiska växtnäringsämnen.
§4c Behövs krav på konstruktion för att undvika skada bör
tillståndsplikt tillämpas så att det får prövas vilken konstruktion
som uppfyller kravet. Tät bottenplatta betyder ju bara att den
förorenade avrinningen inte infiltrerar rakt ned utan rinner av åt
sidan vid den täta bottenplattans lägsta punkt.
Bemötande: Föreskriften ändras till tät anläggning.
§5a Denna formulering tillåter hur stor lagring av uppräknade
produkter som helst bara syftet är att slutligen använda dem för
uppvärmning av en- eller tvåfamiljshus. Man kan istället
använda begreppen egen tomt och för uppvärmning av det egna
bostadshuset eller liknande.
Bemötande: Föreskriften ändras så att formuleringen är
”Upplag av träbaserade produkter avsedda för uppvärmning av
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den egna bostaden eller motsvarande, på den egna tomten är
undantagna regleringen”.
§5b Bra om kraven formuleras enhetligt dvs får ej ske istället för
att just denna paragraf formuleras får ej förekomma (då kan
man undra om betydelsen är tänkt att vara en annan).
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt förslag
§6a Länsstyrelsen anser det juridiskt mycket tveksamt att
generellt förbjuda användningen av befintliga anläggningar
(själva anläggningens existens kan knappast förbjudas) som har
tillstånd. Istället bör göras tillsyn för att avgöra om anläggningen
har så dålig skyddseffekt att den bör förbjudas eller om det
räcker med föreläggande om förbättring. Nyanläggande kan dock
utan problem förbjudas.
Bemötande: Skyddsföreskriften ändras så att endast
nyetablering av anläggning förbjuds.
§7b Formuleringen bedöms bli tydligare om man formulerar det
som parkering eller uppställning längre tid än en vecka är
förbjudet.
Bemötande: Föreskriften syftar till att undvika både daglig
parkering och uppställning längre tid än en vecka av
arbetsfordon eller tungt fordon. Att ta bort daglig skulle innebära
att arbetsfordon dagtid kan parkeras inom skyddsområdet
okontrollerat med risk för läckage av större mängd drivmedel
som kan förorena täkten.
§8a Enhetlig formulering vad gäller ske och förekomma.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt förslag
§8b Föreslår att formuleringen förtydligas med ”en yta på”.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt förslag
§8d Föreslår att begreppet ”schaktmassor eller avfall” används
för ökad klarhet.
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Bemötande: Föreskriften syftar till att förorenade massor inte
skall användas till återfyllnad. Genom att skriva att
schaktmassor så kan man utesluta rena massor som faktiskt
skulle vara ok att använda. Det är massornas kvalitet som ska
avgöra inte huruvida det är från schakt eller inte. Formulering i
föreskriften ändras till ”förorenade massor eller avfall”.
§11a Information gällande avgifter bör ej stå under paragraf.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt förslag
§11d Ta bort överflödigt ”till”. Om dispensen medges av den
kommunala nämnden är det inte länsstyrelsen som föreskriver
villkor.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt förslag
§11f Ska tillståndsprövas är en relativt osäker bestämmelse då
det ofta kan ta mycket lång tid innan en tillståndsprövning
genomförs och ytterligare lång innan den blir klar.
Bemötande: Synpunkten beaktas och ändring sker enligt förslag
§12b Undantaget för hushållsbehov innebär att påfyllning för
villaoljetank inte behöver märkas upp vilket brukar vara det
viktigaste stället att märka upp. Kan vara bättre att märkning
skall ske av tank eller motsvarande innehållande över 250 liter
och inget undantag.
Bemötande: Synpunkten beaktas och undantaget stryks.
Under definitioner av begrepp hänvisas till avfallsförordningen
(2001:1063). Denna förordning är upphävd.
Bemötande: Synpunkten beaktas och definitionen stryks
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LRF Västra Götaland/Borås kommungrupp har tagit del av
förslaget till skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden i
Dalsjöfors, Bredared och Rångedala i Borås kommun om
vill lämna följande synpunkter.
LRF anser att det är viktigt att skydda drickvattentäkter. I de allra
flesta fall så är vattenkvalitén god vilket visar att den lagstiftning som
finns och den hänsyn som den enskilde visar räcker mycket långt.
Borås stad har tagit fram förslag till skyddsföreskrifter som kan i
innebära en hel del ökad byråkrati, och vissa fall inskränkningar på
fastigheter och sänkta fastighetsvärden. Förslaget har brister i
riskvärdering och framförallt görs ingen analys av hur långt man
kommer med befintlig lagstiftning. I skyddsföreskrifter ska man som
långt som möjligt undvika dubbelregleringar för att undvika otydlighet
och svårigheter att förhålla sig till regelverket. Vi anser här att
skyddsföreskrifterna behöver en kraftig omarbetning. Det är annars
risk för att företagande läggs ner vilket går stick i stäv med Vision
2025 – företagsamhet. Fastställande av skyddsföreskrifter är en viktig
process eftersom berörda sakägare får leva med föreskrifterna under
verksamhetens fortsatta existens. Det är därför av oerhörd vikt att
föreskrifterna blir förutsägbara, transparanta och väl avvägda utifrån
de lokala förutsättningarna som råder på platsen. Detta är av central
betydelse för de verksamheter som ska bedrivas inom skyddsområdet,
men det är också viktigt för att den framtida myndighetsutövningen
ska bli rättssäker och rättvis.
Ersättningsfrågan rörande inskränkningar i pågående markanvändning
har varit föremål för en utredning (Ersättning vid
rådighetsinskränkningar SOU 2013:59) Slutsatserna gällande
vattenskyddsområden var bl.a.
•
Åtgärder vidtas i stor utsträckning i rent förebyggande
syfte, dvs utan att någon förorening konstaterats.
•
Skyddsnivån är mycket hög och leder till långtgående krav.
•
Det är inte bara frågan om att vidta åtgärder mot
verksamheter som utgör en faktisk risk, utan även mot verksamheter
som utgör en potentiell risk.
•
Bestämmelserna syftar i första hand till att bevara ett
vattenområde, inte till att begränsa en pågående miljöskada.
•
PPP är många gånger inte alls tillämplig i dessa fall.
•
Det finns skäl att behandla inskränkningar vid
vattenskyddsområde på samma sätt som inskränkningar vid
naturreservat
BEMÖTANDE
Ersättningsanspråk kan enligt miljöbalken krävas om:
”Fastighetsägaren har rätt till ersättning på grund av beslut som
innebär att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning
inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras” Någon generell
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kompensation kommer inte utlämnas utan varje anspråk på ersättning
kommer prövas individuellt. Ersättningsfrågan kan inte prövas innan
beslut är taget om att fastställa vattenskyddsområdet och
vattenskyddsföreskrifterna.
Ofta krävs förbud för att ersättning ska bli aktuellt – om tillståndsplikt
gäller är utgångspunkten att tillstånd också ska ges för verksamheten
men att villkor kan ställas.
Tillstånd
Vår uppfattning är att tillståndsansökningar för verksamhetsutövare
som finns inom skyddsområdet ska vara kostnadsfria. De som råkar få
sin verksamhet inom ett kommunalt vattenskyddsområde får ta på sig
ett stort åtagande jämfört med andra verksamhetsutövare som inte
råkar ha sin verksamhet inom vattenskyddsområde. Det vore därför
rimligt att kommunen inte tar ut några avgifter för dem som får ta ett
extra samhällsansvar. Det skulle också skapa neutralitet mot
verksamhetsutövare som ligger utanför skyddsområdet. Vara kommun
har nyligen upprättat en policy där vattenkollektivet tar kostnaden för
tillståndsansökningarna. Kommunens erfarenhet i Vara är att dessa
pengar är småpengar i sammanhanget och man i stället ser det som
en investering i ett gott samarbete med verksamhetsutövarna.
BEMÖTANDE
Även tillståndsansökningar utanför vattenskyddsområden bekostas av
fastighetsägaren, kommunen har rätt enligt 27 kap 1 § miljöbalken att
ta ut en avgift för sin tillsyn och prövning.
Tillsynsmyndigheten har gjort bedömningen att det tillkommande
arbete med tillstånd och extra kostnad för detta är relativt liten, efter
erfarenheter från det beslutade vattenskyddsområdet för Öresjö.
Konsekvensutredning saknas
För föreskrifter enligt detta beslut som meddelas med stöd av 7 kap.
30 § miljöbalken gäller bestämmelserna i förordningen (2007:1244)
om konsekvensutredning vid regelgivning. Föreskrifter enligt 7 kap. 30
§ har karaktär av generell giltighet för allmänheten. Enligt 4 § denna
förordning ska innan en myndighet beslutar föreskrifter eller allmänna
råd, myndigheten så tidigt som möjligt utreda föreskrifternas eller de
allmänna rådens kostnadsmässiga och andra konsekvenser i den
omfattning som behövs i det enskilda fallet och dokumentera
utredningen i en konsekvensutredning. Enligt 5 § får om en myndighet
bedömer att det saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning,
myndigheten besluta föreskrifter eller allmänna råd utan att vidta de
åtgärder som sägs i 4 §. En sådan bedömning ska dokumenteras.
LRF anser att detta snarast måste verkställas av Borås kommun innan
ytterligare steg tas i processen.
BEMÖTANDE
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Vattenskyddsföreskrifterna inrättas med stöd av 7 kap. 22 §
miljöbalken. Föreskrifter enligt 7 kap. 22 § miljöbalken för
vattenskyddsområde utgör inte generellt giltiga föreskrifter eftersom
de riktar sig till ägare och innehavare av särskilt rätt till fastigheter.
Det finns därmed inget krav på att utföra konsekvensutredningen för
sådana beslut enligt förordningen om konsekvensutredning vid
regelgivning.
Avsaknad av vattendom
Rångedala och Bredared saknar vattendom vilket innebär att
verksamheten är olaglig verksamhet. Någon laglig prövning av
täktens utformning, lokalisering mm inte är gjord. Kanske borde
vattentäkten ligga på en annan plats för att för att minska motstående
intressen eller att det är miljömässigt bättre med en annan placering.
Det tycks mycket arrogant mot berörda fastighetsägare att ställa
långtgående krav med förbud på en rad åtgärder samtidigt som
huvudmannen saknar tillstånd för sin verksamhet. En rimlig ordning är
därför att först inhämta en vattendom för anläggningen och sedan ta
beslut om skyddsföreskrifter.
BEMÖTANDE
Huvudmannen håller med om att vattendom för vattentäkterna är
viktigt och planerar att ansökan om vattendom för vattentäkterna.
Vattentäkterna har placerats där de ligger idag för att det här finns
goda hydrogeologiska förutsättningar för vattenuttag.
Vattenskyddsområden inrättas inte för att vattentäkten ligger på
”olämplig” plats eller för att det finns motstående intressen.
Vattenskyddsområden är ett verktyg för att, enligt Naturvårdsverkets
handbok om vattenskyddsområde: ”ge vattenförekomster som är
viktiga för dricksvattenförsörjningen ett tillräckligt gott skydd så att
råvattentillgångar säkras i ett långsiktigt perspektiv. Tillgången på
vatten för vattenförsörjningen är en av våra allra viktigaste
naturresurser och samhällsintressen. Det ställer följaktligen höga krav
på varsamt nyttjande och skydd mot sådana verksamheter och
åtgärder som kan påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt.” En
annan placering innebär inte nödvändigtvis större förändringar i
vattenskyddsföreskrifterna.
Vikten av att inrätta vattenskyddsområden påtalas också i
Dricksvattenutredningen (SOU 2016:32), där det föreslås att
kommunerna ska ha skyldighet att ansöka om inrättande och
omprövning av vattenskyddsområden för alla vattentäkter som
genomsnittligt ger mer än 10 m3 per dygn eller försörjer fler än 50
personer.
Synpunkter på skyddsföreskrifter
2 § Hantering av petroleumprodukter och övriga för grund- eller
ytvatten skadliga ämnen som impregneringsmedel, lösningsmedel mm
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I dagsläget finns ett flertal parallella och delvis överlappande regelverk
som berör samma aktörer. Det finns en uppenbar risk för
dubbelregleringar och otydligheter för dem som ska leva med
regelverket. Dessa finns idag:
1. 14 kapitlet miljöbalken (1998:808) om kemiska produkter och
biotekniska organismer med tillhörande förordningar
2. Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 om skydd mot markoch vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor
3. MSB:s föreskrifter (MSBFS 2011:8) om cisterner och rörledningar
för brandfarliga vätskor
Här har kommunen ett stort ansvar för att samordna regelverket så att
det blir praktiskt hanterbart för de verksamhetsutövare som berörs av
bestämmelserna.
Vår uppfattning är att reglerna bör harmonisera med annan
lagstiftning, som exempelvis reglerna kring ADR tankar. Dessa
omfattar 450 l och vi tycker därför att gränsen för
anmälan/tillståndsplikt bör ligga där i stället.
BEMÖTANDE
Föreskrifterna syftar till skydd av grundvatten. För att minska risken
för förorening krävs tillstånd för större tankar. Även små mängder som
läcker ut kan påverka grundvattenmagasinet och kan vara svåra att
sanera i tid. Därför regleras mer än 25 L av sådana ämnen hanteras
inom vattenskyddsområdets primära zon, på inrådan av Länsstyrelsen.
Angående tillståndsplikten i sekundär zon så sammanfaller 250 L som
anges i föreskrifterna med Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24
om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga
vätskor med uppdatering 2006:16, som gäller då mer än 250 L
hanteras inom vattenskyddsområde.
3 § Bekämpningsmedel
Det vore intressant att ta del av vilka biologiska bekämpningsmedel
som skulle kunna utgöra en risk för vattentäkten. LRF anser
föreskriften om biologiska bekämpningsmedel är överflödig i sekundär
zon.
Det är viktigt att tillståndsprövningen sker på ett korrekt sätt och att
kommunen har kompetens på området för att kunna göra en rättvis
bedömning av tillståndsansökan. Det är också av betydelse att
tillstånden blir mångåriga för att minimera den administrativa bördan
och att det ges förutsättningar för ett långsiktigt planerande för
företagarna.
När det gäller jord och vattenslagning av plantor anser vi att detta kan
vara tillåtet 50 m från vattendrag i sekundär zon.
BEMÖTANDE
Efter konsultation med Havs- och vattenmyndigheten samt
Kemikalieinspektionen så kommer föreskriften om tillståndsplikt för att
hantera biologiska bekämpningsmedel i sekundär zon att strykas.
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Ang. jord/vattenslagning – det är även skydd av grundvattnet vi vill
åstadkomma och därför gäller detta inom hela vattenskyddsområdena.
§4 Växtnäringsämnen
Att förbjuda organisk gödsel i primär zon är en extremt långtgående
föreskrift. Föreskriften motverkar en hållbar markanvändning och bidrar ej till
kretsloppslösning.
Risken anges vara smittor men det finns ett flertal barriärer som minskar
risken för smittor. Det sker en inaktivering av eventuella smittor dels vid
lagring, dels vid spridning då solen avdödar smittor, därefter i jorden och till
sist i grundvattnet. HaV har nyligen angett 2-3 månaders rinntid som
tillräckligt skyddsavstånd för infiltrationsanläggningar intill enskilda
dricksvattentäkter. Det vore en rimlig tillämpning här också för att inte ge
onödiga inskränkningar och samtidigt bidra till en hållbar markanvändning. I
kombination med dessa barriärer utspädningseffekten och det faktum att
campylobakter är lättrenade i ett vattenverk så utgör inte stallgödselspridning
någon beaktansvärd risk för vattenkvalitén.
Att ha tillståndsplikt i sekundär ses får ses som onödigt med tanke på den
omfattande lagstiftning som finns kring gödselspridning.
En tillståndsprövning innebär en ökad administration både för
verksamhetsutövare och kommun utan att uppnå något ytterligare skydd av
vattentäkten. Dessutom är det så att ett bildande av vattenskyddsområde
innebär ökande krav på tillsyn på verksamhetsutövarna.
När det gäller ensilage så utgår vi från att det är verksamhetsutövarens
bedömning som gäller när det ska bedömas om ”ensilaget kan avge
pressvatten”? Vanligaste hanteringen idag är rundbalar och de avger inte
pressvatten.
Bemötande
§ 4 reglerar användning av organiska växtnäringsämnen och detta görs för att
undvika spridning av mikroorganismer till dricksvattentäkten. Vid analys av
vattentäktens sårbarhet för mikrobiologisk smitta som VA-huvudmannen gjort
krävs större barriärhöjd för att sårbarhetsnivån ska vara acceptabel. För att
minska sårbarheten förbjuds därför användningen av organiskt gödsel i
primär zon. Endast inom ett av vattenskyddsområdenas primära zon finns
jordbruksmark inom primär zon. Fastighetsägaren har fortfarande möjligheten
att använda mineral-/konstgödsel som växtnäringsämne. Ersättningsanspråk
kan enligt miljöbalken krävas om: ”Fastighetsägaren har rätt till ersättning på
grund av beslut som innebär att mark tas i anspråk eller att pågående
markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras” Någon
generell kompensation kommer inte utlämnas utan varje anspråk på
ersättning kommer prövas individuellt.
Kommunen håller med om att Havs- och vattenmyndighetens bedömning är
rimlig, därav föreligger förbud i primär zon då rinntiden från den primära
zonens yttre gräns till vattentäkten är 100 dygn, vilket är strax över 3
månader. Beräkningen är teoretisk och en snabbare rinntid från primära
zonens yttre gräns till vattentäkten på 2-3 månader kan vara möjlig.
Eftersom det inte rör sig om något nytt vattenskyddsområde så menar
tillsynsmyndigheten att den extra administrativa belastningen för
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verksamhetsutövaren kommer bli liten.
Angående ensilage: ja, här utgår vi från att det är verksamhetsutövarens
bedömning som gäller.
§ 5 Upplag
Föreskriften om lagring av timmer mm kan också utgå. Föreskriften är hämtat
ur NV:s handbok om bildande av vattenskyddsområden. Vad som avses med
föreskriften är att reglera stora timmerterminaler vid sågverk eller upplag vid
stora stormar som Gudrun. Lagstiftningen har dock ändrats och i dag är
sådana upplag tillståndspliktiga. Så här skriver HaV i rapporten Bättre rådlös
än rådvill?:
Havs- och vattenmyndigheten bedömer mot bakgrund av både förändrad
lagstiftning och teknikutveckling inom området att rådet fyller en begränsad
funktion idag. Timmer lagras i allt mindre omfattning på stora terminaler och
aldrig direkt i sjöar och vattendrag. Miljöskyddsaspekter till följd av upplag av
större mängder timmer regleras i särskild ordning. Om en verksamhet
lokaliseras inom ett vattenskyddsområde så bör särskild hänsyn kunna tas till
platsens speciella känslighet i den sedvanliga prövningen avseende miljöfarlig
verksamhet. Rådet bör kunna upphävas.
BEMÖTANDE
Läckage av fenoler till grundvattnet från timmerupplag har konstaterats.
Borås kommun bedömer att sådana upplag inte bör förekomma inom primär
skyddszon för dessa vattentäkter. Vattentäkterna är inte belägna i skogsmark
och det är fråga om små ytor vilket gör att sådan lagring bör kunna ske
utanför vattenskyddsområdets primära zon. Föreskriften ger tydlighet till
fastighetsägare om vad som gäller.
6 § Avloppsanläggningar
Det är tveksamt att ha en föreskrift om tillståndsplikt i sekundär zon då detta
redan gäller enligt ordinarie lagstiftning. Ur HaVs rapport 2014:25:
”Nödvändigheten av att ha ett krav på tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifter
för små avlopp är dock mer tveksam med tanke på att det redan handlar om
en verksamhet som idag alltid är tillståndspliktig eller anmälningspliktig hos
kommunernas miljönämnd”
BEMÖTANDE
För att säkerställa att tillståndsplikt för etablering av enskilda avlopp fortsatt
gäller, även om de generella miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna i kommunen
i framtiden ändras, finns denna vattenskyddsföreskrift. Kommunen anser att
det är av vikt att kunna ställa krav på enskilda avlopp inom
vattenskyddsområdet för att kunna säkerställa att grundvattnet inte
förorenas.
§7 Vägar och parkering
LRF kan ej se att ett förbud/tillstånd till kommunen vad gäller parkering av
arbetsfordon fyller någon funktion mer än att skapa inskränkningar och
administration.
Föreskriften uppfattas inte relevant i förhållande till att det finns väldigt
många andra fordon som inte regleras. I skyddsområdena finns en stor
numerär privata fordon som parkeras och som då inte omfattas
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förbud/tillståndsplikt framstår som högst orimligt. Det blir än mer märkligt
när vi har sett att kommunen i ett konkret fall i våras inte bedömde en
skrotbil som ligger i nära anslutning till ytvatten i Öresjös
vattenskyddsområde som en miljöfara. Vidare så är inte föreskriften varken
transparent eller förutsägbar.
När uppstår ett förbuds alt tillståndsläge, dvs vad är ett arbetsfordon och
under vilken tidsrymd har jag uppnått uppställning och inte en tillfällig
parkering alternativt en återkommande parkering?
Om en lantbruksfastighet har sitt brukningscentrum i primär zon så innebär
föreskriften i praktiken att ingen verksamhet kan ske om ett arbetsfordon ska
användas. Kommunen måste redogöra under vilka förutsättningar
verksamhetsutövaren kan ha ett arbetsfordon på sin fastighet. Som
föreskriften nu är formulerad är det extremt otydligt, rättsosäker och direkt
olämplig.
Eventuella risker med fordon som är långvarigt uppställda kan hanteras inom
ramen för den kommunala tillsynen. Föreskriften kan därför utgå.
BEMÖTANDE
VA-huvudmannen ser att det föreligger en risk med uppställning av tunga
fordon, även andra än vad som används inom jordbruket, inom
vattenskyddsområdena.
VA-huvudmannen håller med LRF i deras argumentation och ändrar
föreskriften.
9 § Energianläggningar
Vi ser det inte som motiverat med ett förbud mot jordvärme i primär zon.
Energianläggningarna är utrustade med skydd mot större läckage, det kan i
värsta fall handla om ca 5 liter som läcker ut ifrån en punkterad
köldbärarslang. Den köldbärarvätska som idag används nästan uteslutande är
etanol. Konsekvensen av ett eller till och med flera liktidiga läckage bedömer
vi som försumbar.
Utan att känna till förutsättningarna på plats så är förbudet mot att ny
anläggning för uttag av vatten mycket långtgående. Det är också ganska
provocerande med tanke på att kommunen tar ut vatten på två av
anläggningarna utan ett giltigt tillstånd. Om det nu skulle vara så att det finns
fastigheter med privat brunn så borde kommunen erbjuda förmånlig
anslutning av vatten. Det skulle också kunna vara så att det kommunala
uttaget av vatten skadar de fastigheter som ligger inom upptagningsområdet.
BEMÖTANDE
Energianläggningar: Enligt miljöförvaltningen är anläggning för lagring eller
utvinning av ytjordvärme, bergvärme och grundvattenvärme förbjuden i inre
skyddszon i gällande skyddsföreskrifter. Huvudmannen anser att LRFs
yttrande om jordvärme är skäligt och ändrar från förbud till tillståndspliktigt i
primär zon.
Uttag av vatten: Samtliga bostäder inom primär zon i de tre
vattenskyddsområdena ligger inom verksamhetsområde för allmän vattenoch avloppsförsörjning och försörjs redan idag med kommunalt vatten.
Kommunen erbjuder möjlighet för samtliga fastighetsägare inom primär zon
att ansluta sig till kommunal vatten- eller avloppsförsörjning.
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Samrådsredogörelse för
vattenskyddsområden i Dalsjöfors,
Rångedala och Bredared
Borås Energi och Miljö har genomfört ett samråd om reviderade
vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för vattentäkterna i
Dalsjöfors, Rångedala och Bredared mellan november 2015 till
och med januari 2016.
Under samrådstiden har berörda fastighetsägare och
verksamhetsutövare haft möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget om nya skyddsföreskrifter och skyddsområden.
För Rångedala och Dalsjöfors har det inte inkommit några
yttranden.
För Bredared har följande yttrande inkommit från
fastighetsägare till INGELSTORP 1:49.
Jag vill följande synpunkter på förslaget till skyddsföreskrifter för
Bredareds vattenskyddsområde
Undertecknad äger fastigheten Ingelstorp 1:49 som nu berörs av
det nya förslaget till skyddsområde. Vad jag kan se i underlaget
så har en liten förändring skett av gränsdragning av
skyddsområdet vilket kan ses på bilderna nedan. Det
framkommer dock inga fakta i det tekniska underlaget som
styrker att gränsen ska dras på det sätt som det nu föreslås.
Ordet ”antagande” återkommer i väldigt ofta i det tekniska
underlaget vilket inte på något sätt stärker motiven för att ändra
gränsen från det gamla skyddsområdet. Huvudmannen vill här ta
sig friheten att ha en ytterligare säkerhetsmarginal eftersom
detta inte kostar huvudmannen något. Men för mig som
verksamhetsutövare innebär det stora arbetsmässiga och
ekonomiska konsekvenser. Just att fastigheten hamnar inom ett
skyddsområde gör den mindre attraktiv på marknaden om jag
skulle vilja sälja fastigheten. Det kan handla om miljonbelopp i
minskat värde pga. av att en lantbruksfastighet får begränsade
utvecklingsmöjligheter inom ett vattenskyddsområde. Att hamna
inom ett vattenskyddsområde innebär behov av att investera
utrustning för att klara en högre skyddsnivå och det innebär en
högre administrativ börda vad gäller tillståndshantering och
dokumentation. Jag anser därför att kommunen ska ha bättre på
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fötterna vad gäller undersökningar som stärker avgränsningen
av vattenskyddsområdet. För mig som fastighetsägare och det
är rimligt att ett väl underbyggt kunskapsunderlag finns med
tanke på de stora värden som står på spel på min fastighet.
Jag anser därför att den gamla gränsdragningen ska gälla och
det är upp till huvudmannen att belägga ett behov en ändrad
gränsdragning. Detta finns inte dagsläget.

Nytt förslag på fastigheten 1:49
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Gamla gränsdragningen på 1:49
Jag anser också att det är högst rimligt att VA - kollektivet står
för alla tillståndskostnader i samband med tillståndsprövning. Vi
som råkar hamna inom ett vattenskyddsområde för ta ett
mycket större ansvar för våra verksamheter än de som bor
utanför ett vattenskyddsområde. Det innebär ökade kostnader
och ökad administrativ börda. Det är högst rimligt att VA
kollektivet står för dessa kostnader som i sammanhanget för VA
kollektivet är mycket små.
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Borås Energi och Miljös bemötande:
Bakgrunden till revideringen av skyddsområdet för Bredareds
grundvattentäkt är att det har tagits fram nya riktlinjer baserat
lagstiftning sedan det nuvarande skyddsområdet utformades.
Förslaget på reviderat skyddsområde baseras på nuvarande
handboken om vattenskyddsområden (Naturvårdverkets
Handbok om vattenskyddsområde).
Enligt handboken ska man, i de fall vattentäkten utgörs av
bergborrad brunn och det inte är känt exakt från vilken
sprickzon/vilket system av sprickzoner som brunnen tar sitt
vatten ifrån, utgå från att grundvattnet strömmar radiellt mot
brunnen. Detta är utgångspunkten även i utformandet av
skyddsområdet för Bredareds vattentäkt och beräkningar ger en
minsta radie för den sekundära zonen på 234 meter.
Nästa steg är att även ta hänsyn till topografin, eftersom
grundvattenströmningen i stort följer topografin blir
tillrinningsområdet (och skyddsområdet) större uppströms
brunnen. Därmed kan större avstånd än 234 meter behövas
uppströms brunnen samtidigt som det kan vara motiverat att ha
något mindre avstånd nedströms brunnen, speciellt i detta fall då
det är ganska stor höjdskillnad mellan brunnens läge och
dalgången öster om. En radie på 234 meter sträcker sig till och
med byggnaderna på Ingelstorp 1:49. Markytans lutning är
motivet till att hela fastigheten, och inte bara delen inom 234
meters radie, ingår i den sekundära zonen. Lila pilar i bilden
nedan visar hur vatten principiellt strömmar västerifrån. I det
tekniska underlaget (s 9) redovisas även en bild över en
höjdmodell, som beskriver hur avrinning sker i området baserat
på topografi från lantmäteriet. Då uttag sker i brunnen avviker
grundvattenflödet lokalt från att följa topografin och istället är
det riktat in mot brunnen.
Det finns också en bäck/vattendrag som rinner västerifrån förbi
Ingelstorp och sedan rakt förbi vattentäkten och brunnen. Det
kan inte uteslutas att ytligt avrinnande vatten från Ingelstorp en
bit nedströms når bäcken och passerar med den förbi täkten, om
bäcken har kontakt med vattenförande sprickor i berget kan
vatten från bäcken nå brunnen. Även det är ett motiv till att
inkludera hela Ingelstorp 1:49.
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Frågor om ersättning och ersättningsanspråk är en separat
process som avgörs i domstol efter att vattenskyddsområdet
inrättats. Det är endast förbud i de föreskrifter som inrättas som
kan leda till ersättning. Inledande diskussioner om ersättning
kan inledas i detta stadium.
Kostnaden för tillståndsansökan bestäms av kommunfullmäktige
och det är den som söker anstånd som betalar avgiften, i
enlighet med gällande lagstiftning. Som diskuterades på
samrådsmötet kan man se tillkommande tillstånd som tillägg till
de tillstånd som fastighetens verksamhet redan kräver, och nya
poster behöver därmed inte hanteras som fristående poster och
därmed inte bli så ekonomisk betungande för fastighetsägaren.

Skyddsföreskrifter
Bredared vattenskyddsområde
Det rödmarkerade är borttaget i det reviderade förslaget.
Det grönmarkerade är sådant som är tillagt i det reviderade förslaget.
Med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken har Kommunfullmäktige i Borås Stad beslutat
om fastställande av vattenskyddsområde för Bredared.

Med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken har Kommunfullmäktige i Borås Stad
beslutat om fastställande av skyddsföreskrifter inom Bredared
vattenskyddsområde.
Vattenskyddsområde för Bredared träder ikraft från och med 2017-10-01.
Mål
Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som innebär
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan
utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.

Syfte
Syftet med dessa föreskrifter och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk
för påverkan på Dalsjöfors vattentäkt inte uppstår så att vattnet efter normalt
reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning.

§1 Vattentäktszon
Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden.

§2 För vattnet skadliga ämnen

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Hantering av mer än 25 liter av för

Hantering av mer än 250 liter av för grund-

grund- eller ytvattnet skadliga ämnen

eller ytvattnet skadliga ämnen såsom

såsom petroleumprodukter,

petroleumprodukter, impregneringsmedel,

impregneringsmedel, lösningsmedel eller

lösningsmedel eller andra hälsoskadliga

andra hälsoskadliga eller miljöfarliga

eller miljöfarliga kemiska produkter får inte

kemiska produkter får inte ske utan

ske utan tillstånd av den kommunala

tillstånd av den kommunala nämnden för

nämnden för miljöfrågor.

miljöfrågor.

Oljetankar för

Oljetankar för

bostadsuppvärmningsändamål belägna

bostadsuppvärmningsändamål belägna

inomhus med tätt golv utan golvbrunn

inomhus med tätt golv utan golvbrunn

samt drivmedel i fordons eller

samt drivmedel i fordons eller

arbetsmaskiners egna bränsletankar är

arbetsmaskiners egna bränsletankar är

undantagna från kravet på tillstånd.

undantagna från kravet på tillstånd.
b

Förvaringstankar på eller i mark,

Förvaringstankar på eller i mark, stationära

stationära förbränningsmotorer etc.,

förbränningsmotorer etc., med tillhörande

med tillhörande rörledningar får inte

rörledningar får inte uppföras utan tillstånd

uppföras utan tillstånd från den

från den kommunala nämnden för

kommunala nämnden för miljöfrågor.

miljöfrågor. Uppförandet skall vara sådant

Uppförandet skall vara sådant att hela

att hela den lagrade volymen vid läckage

den lagrade volymen vid läckage säkert

säkert förhindras nå omgivningen.

förhindras nå omgivningen.

§3 Bekämpningsmedel

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Hantering av kemiska

Yrkesmässig hantering av kemiska

bekämpningsmedel är förbjuden.

bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd av

Undantag gäller för bruk

den kommunala nämnden för miljöfrågor.

inomhus.
b

Yrkesmässig hantering av

Yrkesmässig hantering av biologiska

biologiska bekämpningsmedel får

bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd av

inte ske utan tillstånd av den

den kommunala nämnden för miljöfrågor.

kommunala nämnden för
miljöfrågor.
c

Jord- eller vattenslagning av

Jord- eller vattenslagning av med

med bekämpningsmedel

bekämpningsmedel behandlade plantor är

behandlade plantor är förbjuden.

förbjuden.

§4 Växtnäringsämnen

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Yrkesmässig spridning av organiska

Yrkesmässig spridning av organiska

växtnäringsämnen är förbjuden.

växtnäringsämnen får inte ske utan tillstånd
av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

b

c

Spridning av slam från reningsverk

Spridning av slam från reningsverk eller annan

eller annan avloppsanläggning är

avloppsanläggning inte ske utan tillstånd av

förbjuden.

den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Lagring av organiska

Lagring av organiska växtnäringsämnen utan

växtnäringsämnen är förbjuden.

tät anläggning är förbjuden.

Lagring av konstgödsel får inte ske
utan tillstånd av den kommunala
nämnden för miljöfrågor.
d

Djurhållning av minst fem

--

djurenheter lantbruksdjur får inte ske
utan tillstånd av den kommunala
nämnden för miljöfrågor.
e

Hantering av ensilage som kan avge

Hantering av ensilage som kan avge

pressvatten får inte ske utan tillstånd

pressvatten får inte ske utan tillstånd av den

av den kommunala nämnden för

kommunala nämnden för miljöfrågor.

miljöfrågor.

§5 Upplag

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Upplag med lagringstid över ett år av

--

bark, flis, spån, grot, timmer och
liknande utan tät täckning är
förbjuden. Upplag av träbaserade
produkter avsedda för uppvärmning
av den egna bostaden eller
motsvarande, på den egna tomten är
undantagna regleringen
b

Upplag av avfall, förorenade massor

Upplag av avfall, förorenade massor eller med

eller med massor med okänt

massor med okänt föroreningsinnehåll får ej

föroreningsinnehåll är förbjudet.

ske utan tillstånd av den kommunala nämnden
för miljöfrågor.

c

Upplag av asfalt, oljegrus, vägsalt

Upplag av asfalt, oljegrus, vägsalt och

och dammbindningsmedel och

dammbindningsmedel och därmed jämförbara

därmed jämförbara produkter är

produkter är förbjudet.

förbjudet.
d

Upplag av kalk är förbjudet.

--

e

Upplag av snö som härrör från

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor

trafikerade ytor utanför aktuell

utanför vattenskyddsområdet är förbjudet.

skyddszon är förbjudet.

§6 Avloppsanläggningar

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Etablering av anläggning för

Etablering av anläggning för infiltration eller

infiltration eller utsläpp av

utsläpp av hushållsspillvatten eller annat

hushållsspillvatten, dagvatten eller

spillvatten i marken är förbjuden.

annat spillvatten i marken är
förbjuden.

§7 Vägar och parkering

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Nyanläggning av väg får inte ske utan

Nyanläggning av väg får inte ske utan tillstånd

tillstånd av den kommunala nämnden

av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

för miljöfrågor.
b

Parkering eller uppställning av

Parkering eller uppställning av arbetsfordon

arbetsfordon eller tungt fordon är

eller tungt fordon får inte ske utan tillstånd av

förbjudet:

den kommunala nämnden för miljöfrågor:

- under en längre sammanhängande



än en vecka.

tid än en vecka
- regelbundet återkommande

Under en längre sammanhängande tid



Regelbundet återkommande parkering.

parkering.
Parkering eller uppställning på
hårdgjord yta med säker avrinning är
undantagen regleringen.

§8 Materialtäkter och markarbeten

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Materialtäkt är förbjudet.

Materialtäkt är förbjudet. Husbehovstäkt får

Husbehovstäkt får ej ske utan

inte förekomma utan tillstånd av den

tillstånd av den kommunala nämnden

kommunala nämnden för miljöfrågor.

för miljöfrågor.
b

Schaktning och grävning i mark för

Schaktning och grävning i mark för

anläggningsarbeten överstigande en

anläggningsarbeten överstigande 150 m² får

yta på 150 m² får inte ske utan

inte ske utan tillstånd av den kommunala

tillstånd av den kommunala nämnden

nämnden för miljöfrågor.

för miljöfrågor.
c

d

Pålning, spontning och borrning får

Pålning, spontning och borrning får inte ske

inte ske utan tillstånd av den

utan tillstånd av den kommunala nämnden för

kommunala nämnden för miljöfrågor.

miljöfrågor.

Återfyllning med förorenade massor

Återfyllning med förorenade massor eller avfall

eller avfall är förbjuden.

är förbjuden.

§9 Energianläggningar och anläggningar för utvinning av
vatten

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Ny anläggning för lagring eller

Ny anläggning för lagring eller utvinning av

utvinning av värmeenergi eller kyla

värmeenergi eller kyla från jord, berg får inte

från berg är förbjuden, utvinning från

etableras utan tillstånd av den kommunala

jord får inte ske utan tillstånd av den

nämnden för miljöfrågor.

kommunala nämnden för miljöfrågor.
c

Ny anläggning för uttag av vatten

Ny anläggning för uttag av vatten från jord

från jord och berg är förbjuden.

och berg får inte etableras utan tillstånd av

Undantag gäller anläggning för den
allmänna vattenförsörjningen.

den kommunala nämnden för miljöfrågor.
Undantag gäller anläggning för den allmänna
vattenförsörjningen.

§11 Allmänna bestämmelser
a) Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av den kommunala nämnden för miljöfrågor.
b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till den
kommunala nämnden för miljöfrågor . I samband med sådan prövning kan nämnden
för miljöfrågor föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika
oacceptabel vattenförorening.
c)

Dispens från dessa föreskrifter kan medges av den kommunala nämnden för
miljöfrågor . I samband med sådan prövning kan nämnden för miljöfrågor föreskriva
särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening.

d) Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om motsvarande delar i
verksamheten tillståndsprövats enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 kapitel eller annan
förordning utfärdad med stöd av miljöbalken.
e) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom
vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om
de är av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska
göras till Räddningstjänsten och den kommunala nämnden för miljöfrågor. Inträffade
olyckor ska omedelbart rapporteras på telefonnummer 112.

§12 Skyltning
a) Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet samt där så behövs vid
vägar som passerar genom området ansvarar Borås Energi och Miljö AB,
vattentäktens huvudman, för att det finns skyltar som utmärker och informerar om
vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för detta (7 kap 22 §
miljöbalken). Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda
myndigheter och statliga verk.

b) Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska
skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna
tillhandahålls av vattentäktens huvudman.

§13 Övergångbestämmelser
a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § miljöbalken omedelbart då
vattenskyddsområdet träder ikraft, även om de överklagas.
b) Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet om
verksamheten blir tillståndspliktig genom dessa skyddsföreskrifter och inte redan var
tillståndspliktig i tidigare gällande skyddsföreskrifter.. Verksamheten får fortsätta att
bedrivas till två år efter ikraftträdandet av dessa skyddsföreskrifter. Därefter får
verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en
ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast två år efter ikraftträdande av
dessa skyddsföreskrifter.
c)

Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet om
verksamheten blir förbjuden genom dessa skyddsföreskrifter och inte redan var
förbjuden i tidigare gällande skyddsföreskrifter. Verksamheten får fortsätta att
bedrivas till och två år efter ikraftträdandet av dessa skyddsföreskrifter.. Därefter
får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från förbudet
senast två år efter ikraftträdande att dessa skyddsföreskrifter fastställts.

Information
Dessa föreskrifter gäller parallellt med miljöbalken och övriga förordningar och föreskrifter
gällande bekämpningsmedel, kemikaliehantering etc som är beslutade med stöd av
miljöbalken. Dessa föreskrifter gäller också parallellt med övriga förordningar inom
miljöområdet som är beslutade av EU.
Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap. miljöbalken om inte andra
ansvarsbestämmelser blir tillämpliga.
Kommunfullmäktiges beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

DEFINITIONER AV BEGREPP
Förorenade massor
Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor från ett förorenat område eller
efterbehandlingsprojekt, d.v.s. från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment
som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional
bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika
platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.

Hantering
Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av
tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning,
omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga
förfaranden.

Husbehovstäkt
Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas
inom den egna fastigheten för dess egna behov. Definitionen är inte kopplad till en volym. En
materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller
på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som husbehovstäkt (NFS 2003:2).

Bekämpningsmedel
Med kemiskt bekämpningsmedel avses, i enighet med miljöbalken, kemiska produkter som
är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar
skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.
Med biologiskt bekämpningsmedel avses, enligt 14 kap miljöbalken, en bioteknisk organism
som framställts särskilt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller
mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller
skada på egendom.

Lantbruksdjur
Med lantbruksdjur avses i dessa föreskrifter nötkreatur, häst, get, får eller svin samt pälsdjur
eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.
Med en djurenhet avses:














En mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads ålder,
Sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
Tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
Tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder,
Tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre,
En häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
Tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar,
Etthundra kaniner,
Etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre,
Tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
Tvåhundra slaktkycklingar,
Etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en
veckas ålder
Femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till
en veckas ålder





Tio får eller getter, sex månader eller äldre
Fyrtio lamm eller killingar upp till sex månader eller äldre
I fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring
motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid
beräkning av antalet djur ska det alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det
lägsta antalet djur.

Materialtäkt
Med materialtäkt avse i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, torv eller
andra jordarter.

Organiska växtnäringsämnen
Med organiska växtnäringsämnen avses stallgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt
urin) rötrest och övriga animaliska biprodukter.

Upplag
Med upplag avses i dessa föreskrifter tillfällig eller permanent förvaring direkt på marken
eller i vattnet av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd
miljöstatus eller andra förorenade produkter. Förvaring av hushållsavfall från enskilda
hushåll, vilket läggs i särskilda behållare för regelbunden sophämtning, är enligt dessa
föreskrifter inte att betrakta som upplag. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från
enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten.

Yrkesmässig
Yrkesmässig verksamhet kan bedrivas av såväl fysiska som juridiska personer. För att någon
ska anses yrkesmässigt bedriva en verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss
omfattning och varaktighet samt att den har ett fastställt vinstsyfte och är av självständig
karaktär. Förhållanden som tyder på yrkesmässig verksamhet:
-

Verksamheten bedrivs i bolagsform

-

Verksamhetsutövaren är bokföringsskyldig

-

Verksamhetsutövaren är momsredovisningsskyldig

Skyddsföreskrifter
Bredared vattenskyddsområde
Med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken har Kommunfullmäktige i Borås Stad beslutat
om fastställande av vattenskyddsområde för Bredared.

Med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken har Kommunfullmäktige i Borås Stad
beslutat om fastställande av skyddsföreskrifter inom Bredared
vattenskyddsområde.
Vattenskyddsområde för Bredared träder ikraft från och med 2017-10-01.
Mål
Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som innebär
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan
utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.

Syfte
Syftet med dessa föreskrifter och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk
för påverkan på Dalsjöfors vattentäkt inte uppstår så att vattnet efter normalt
reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning.

§1 Vattentäktszon
Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden.

§2 För vattnet skadliga ämnen

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Hantering av mer än 25 liter av för

Hantering av mer än 250 liter av för grund-

grund- eller ytvattnet skadliga ämnen

eller ytvattnet skadliga ämnen såsom

såsom petroleumprodukter,

petroleumprodukter, impregneringsmedel,

impregneringsmedel, lösningsmedel eller

lösningsmedel eller andra hälsoskadliga

andra hälsoskadliga eller miljöfarliga

eller miljöfarliga kemiska produkter får inte

kemiska produkter får inte ske utan

ske utan tillstånd av den kommunala

tillstånd av den kommunala nämnden för

nämnden för miljöfrågor.

miljöfrågor.

Oljetankar för

Oljetankar för

bostadsuppvärmningsändamål belägna

bostadsuppvärmningsändamål belägna

inomhus med tätt golv utan golvbrunn

inomhus med tätt golv utan golvbrunn

samt drivmedel i fordons eller

samt drivmedel i fordons eller

arbetsmaskiners egna bränsletankar är

arbetsmaskiners egna bränsletankar är

undantagna från kravet på tillstånd.

undantagna från kravet på tillstånd.
b

Förvaringstankar på eller i mark,

Förvaringstankar på eller i mark, stationära

stationära förbränningsmotorer etc.,

förbränningsmotorer etc., med tillhörande

med tillhörande rörledningar får inte

rörledningar får inte uppföras utan tillstånd

uppföras utan tillstånd från den

från den kommunala nämnden för

kommunala nämnden för miljöfrågor.

miljöfrågor. Uppförandet skall vara sådant

Uppförandet skall vara sådant att hela

att hela den lagrade volymen vid läckage

den lagrade volymen vid läckage säkert

säkert förhindras nå omgivningen.

förhindras nå omgivningen.

§3 Bekämpningsmedel

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Hantering av kemiska

Yrkesmässig hantering av kemiska

bekämpningsmedel är förbjuden.

bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd av

Undantag gäller för bruk

den kommunala nämnden för miljöfrågor.

inomhus.
b

Yrkesmässig hantering av
biologiska bekämpningsmedel får
inte ske utan tillstånd av den
kommunala nämnden för
miljöfrågor.

c

Jord- eller vattenslagning av

Jord- eller vattenslagning av med

med bekämpningsmedel

bekämpningsmedel behandlade plantor är

behandlade plantor är förbjuden.

förbjuden.

§4 Växtnäringsämnen

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Yrkesmässig spridning av organiska

Yrkesmässig spridning av organiska

växtnäringsämnen är förbjuden.

växtnäringsämnen får inte ske utan tillstånd
av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

b

c

Spridning av slam från reningsverk

Spridning av slam från reningsverk eller annan

eller annan avloppsanläggning är

avloppsanläggning inte ske utan tillstånd av

förbjuden.

den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Lagring av organiska

Lagring av organiska växtnäringsämnen utan

växtnäringsämnen är förbjuden.

tät anläggning är förbjuden.

Lagring av konstgödsel får inte ske
utan tillstånd av den kommunala
nämnden för miljöfrågor.
d

Djurhållning av minst fem

--

djurenheter lantbruksdjur får inte ske
utan tillstånd av den kommunala
nämnden för miljöfrågor.
e

Hantering av ensilage som kan avge

Hantering av ensilage som kan avge

pressvatten får inte ske utan tillstånd

pressvatten får inte ske utan tillstånd av den

av den kommunala nämnden för

kommunala nämnden för miljöfrågor.

miljöfrågor.

§5 Upplag

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Upplag med lagringstid över ett år av

--

bark, flis, spån, grot, timmer och
liknande utan tät täckning är
förbjuden. Upplag av träbaserade
produkter avsedda för uppvärmning
av den egna bostaden eller
motsvarande, på den egna tomten är
undantagna regleringen
b

Upplag av avfall, förorenade massor

Upplag av avfall, förorenade massor eller med

eller med massor med okänt

massor med okänt föroreningsinnehåll får ej

föroreningsinnehåll är förbjudet.

ske utan tillstånd av den kommunala nämnden
för miljöfrågor.

c

Upplag av asfalt, oljegrus, vägsalt

Upplag av asfalt, oljegrus, vägsalt och

och dammbindningsmedel och

dammbindningsmedel och därmed jämförbara

därmed jämförbara produkter är

produkter är förbjudet.

förbjudet.
d

Upplag av kalk är förbjudet.

--

e

Upplag av snö som härrör från

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor

trafikerade ytor utanför aktuell

utanför vattenskyddsområdet är förbjudet.

skyddszon är förbjudet.

§6 Avloppsanläggningar

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Etablering av anläggning för

Etablering av anläggning för infiltration eller

infiltration eller utsläpp av

utsläpp av hushållsspillvatten eller annat

hushållsspillvatten, dagvatten eller

spillvatten i marken är förbjuden.

annat spillvatten i marken är
förbjuden.

§7 Vägar och parkering

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Nyanläggning av väg får inte ske utan

Nyanläggning av väg får inte ske utan tillstånd

tillstånd av den kommunala nämnden

av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

för miljöfrågor.
b

Parkering eller uppställning av tungt

Parkering eller uppställning av arbetsfordon

fordon är förbjudet:

eller tungt fordon får inte ske utan tillstånd av

- under en längre sammanhängande
tid än en vecka

den kommunala nämnden för miljöfrågor:


än en vecka.

- regelbundet återkommande
parkering.

Under en längre sammanhängande tid



Regelbundet återkommande parkering.

Parkering eller uppställning på
hårdgjord yta med säker avrinning är
undantagen regleringen.

§8 Materialtäkter och markarbeten

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Materialtäkt är förbjudet.

Materialtäkt är förbjudet. Husbehovstäkt får

Husbehovstäkt får ej ske utan

inte förekomma utan tillstånd av den

tillstånd av den kommunala nämnden

kommunala nämnden för miljöfrågor.

för miljöfrågor.
b

Schaktning och grävning i mark för

Schaktning och grävning i mark för

anläggningsarbeten överstigande en

anläggningsarbeten överstigande 150 m² får

yta på 150 m² får inte ske utan

inte ske utan tillstånd av den kommunala

tillstånd av den kommunala nämnden

nämnden för miljöfrågor.

för miljöfrågor.
c

d

Pålning, spontning och borrning får

Pålning, spontning och borrning får inte ske

inte ske utan tillstånd av den

utan tillstånd av den kommunala nämnden för

kommunala nämnden för miljöfrågor.

miljöfrågor.

Återfyllning med förorenade massor

Återfyllning med förorenade massor eller avfall

eller avfall är förbjuden.

är förbjuden.

§9 Energianläggningar och anläggningar för utvinning av
vatten

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Ny anläggning för lagring eller

Ny anläggning för lagring eller utvinning av

utvinning av värmeenergi eller kyla

värmeenergi eller kyla från jord, berg får inte

från berg är förbjuden, utvinning från

etableras utan tillstånd av den kommunala

jord får inte ske utan tillstånd av den

nämnden för miljöfrågor.

kommunala nämnden för miljöfrågor.
c

Ny anläggning för uttag av vatten

Ny anläggning för uttag av vatten från jord

från jord och berg är förbjuden.

och berg får inte etableras utan tillstånd av

Undantag gäller anläggning för den
allmänna vattenförsörjningen.

den kommunala nämnden för miljöfrågor.
Undantag gäller anläggning för den allmänna
vattenförsörjningen.

§11 Allmänna bestämmelser
a) Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av den kommunala nämnden för miljöfrågor.
b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till den
kommunala nämnden för miljöfrågor . I samband med sådan prövning kan nämnden
för miljöfrågor föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika
oacceptabel vattenförorening.
c)

Dispens från dessa föreskrifter kan medges av den kommunala nämnden för
miljöfrågor . I samband med sådan prövning kan nämnden för miljöfrågor föreskriva
särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening.

d) Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om motsvarande delar i
verksamheten tillståndsprövats enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 kapitel eller annan
förordning utfärdad med stöd av miljöbalken.
e) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom
vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om
de är av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska
göras till Räddningstjänsten och den kommunala nämnden för miljöfrågor. Inträffade
olyckor ska omedelbart rapporteras på telefonnummer 112.

§12 Skyltning
a) Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet samt där så behövs vid
vägar som passerar genom området ansvarar Borås Energi och Miljö AB,
vattentäktens huvudman, för att det finns skyltar som utmärker och informerar om
vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för detta (7 kap 22 §
miljöbalken). Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda
myndigheter och statliga verk.

b) Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska
skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna
tillhandahålls av vattentäktens huvudman.

§13 Övergångbestämmelser
a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § miljöbalken omedelbart då
vattenskyddsområdet träder ikraft, även om de överklagas.
b) Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet om
verksamheten blir tillståndspliktig genom dessa skyddsföreskrifter och inte redan var
tillståndspliktig i tidigare gällande skyddsföreskrifter.. Verksamheten får fortsätta att
bedrivas till två år efter ikraftträdandet av dessa skyddsföreskrifter. Därefter får
verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en
ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast två år efter ikraftträdande av
dessa skyddsföreskrifter.
c)

Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet om
verksamheten blir förbjuden genom dessa skyddsföreskrifter och inte redan var
förbjuden i tidigare gällande skyddsföreskrifter. Verksamheten får fortsätta att
bedrivas till och två år efter ikraftträdandet av dessa skyddsföreskrifter.. Därefter
får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från förbudet
senast två år efter ikraftträdande att dessa skyddsföreskrifter fastställts.

Information
Dessa föreskrifter gäller parallellt med miljöbalken och övriga förordningar och föreskrifter
gällande bekämpningsmedel, kemikaliehantering etc som är beslutade med stöd av
miljöbalken. Dessa föreskrifter gäller också parallellt med övriga förordningar inom
miljöområdet som är beslutade av EU.
Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap. miljöbalken om inte andra
ansvarsbestämmelser blir tillämpliga.
Kommunfullmäktiges beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

DEFINITIONER AV BEGREPP
Förorenade massor
Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor från ett förorenat område eller
efterbehandlingsprojekt, d.v.s. från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment
som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional
bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika
platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.

Hantering
Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av
tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning,
omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga
förfaranden.

Husbehovstäkt
Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas
inom den egna fastigheten för dess egna behov. Definitionen är inte kopplad till en volym. En
materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller
på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som husbehovstäkt (NFS 2003:2).

Bekämpningsmedel
Med kemiskt bekämpningsmedel avses, i enighet med miljöbalken, kemiska produkter som
är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar
skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.
Med biologiskt bekämpningsmedel avses, enligt 14 kap miljöbalken, en bioteknisk organism
som framställts särskilt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller
mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller
skada på egendom.

Lantbruksdjur
Med lantbruksdjur avses i dessa föreskrifter nötkreatur, häst, get, får eller svin samt pälsdjur
eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.
Med en djurenhet avses:














En mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads ålder,
Sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
Tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
Tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder,
Tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre,
En häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
Tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar,
Etthundra kaniner,
Etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre,
Tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
Tvåhundra slaktkycklingar,
Etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en
veckas ålder
Femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till
en veckas ålder





Tio får eller getter, sex månader eller äldre
Fyrtio lamm eller killingar upp till sex månader eller äldre
I fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring
motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid
beräkning av antalet djur ska det alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det
lägsta antalet djur.

Materialtäkt
Med materialtäkt avse i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, torv eller
andra jordarter.

Organiska växtnäringsämnen
Med organiska växtnäringsämnen avses stallgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt
urin) rötrest och övriga animaliska biprodukter.

Upplag
Med upplag avses i dessa föreskrifter tillfällig eller permanent förvaring direkt på marken
eller i vattnet av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd
miljöstatus eller andra förorenade produkter. Förvaring av hushållsavfall från enskilda
hushåll, vilket läggs i särskilda behållare för regelbunden sophämtning, är enligt dessa
föreskrifter inte att betrakta som upplag. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från
enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten.

Yrkesmässig
Yrkesmässig verksamhet kan bedrivas av såväl fysiska som juridiska personer. För att någon
ska anses yrkesmässigt bedriva en verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss
omfattning och varaktighet samt att den har ett fastställt vinstsyfte och är av självständig
karaktär. Förhållanden som tyder på yrkesmässig verksamhet:
-

Verksamheten bedrivs i bolagsform

-

Verksamhetsutövaren är bokföringsskyldig

-

Verksamhetsutövaren är momsredovisningsskyldig
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Riskanalys för Bredared vattentäkt
Borås stad

Översiktlig riskanalys enligt "Risk- och sårbarhetsanalys dricksvattenförsörjning", SLV okt 2007

Identifierade beaktansvärda riskobjekt/riskkällor

Översiktlig riskanalys vid vattentäkten

Riskkällor

Spridning av kemiska bekämpningsmedel (jordbruk)
Olyckor på Segerhultsvägen
Olyckor med farligt gods på segerhultsvägen
Markarbeten
Utfyllning med orena massor
Enskilda avlopp
Avloppsreningsverk
Åverkan och avsiktlig skada på vattentäkten
Dagvatten från Segerhultsvägen
Spridning av naturgödsel
Hantering av diesel och andra petroleumdrivmedel
Spridning av handelsgödsel
Hemkemikalier
Dagvatten från grusvägar
Oljecisterner för uppvärmning
Parkering och uppställning av fordon
Övrig hantering av kemiska bekämpningsmedel
Övrig hantering av naturgödsel
Djurhållning
Energianläggningar i mark och berg
Mindre upplag av avfall
Fordonstvätt
Övrig hantering av handelsgödsel
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1
1

3

2

4
2

Riskklass 2
Riskklass 2
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2

2

Riskklass 1

2

2

Riskklass 1

2

2

Riskklass 1

1

2

Riskklass 1

1

2

Riskklass 1

1

2

Riskklass 1

2

1

Riskklass 1

2
2

1
1

Riskklass 1

2

1

Riskklass 1

2

1

Riskklass 1

1
1
2

2
1
1

Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1

Riskklass 1
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Bilaga 3

Kriterier för sannolikhetsklassning

Kriterier för konsekvensklassning

S1 - Okänd eller kan inte uteslutas.

K1 - Obetydlig påverkan på vattenkvaliteten, inga anmärkningar

S2 - Har inträffat de senaste 5 åren eller kan ske inom 10-50 år.

K2 - Tillfälliga anmärkningar som berör många

S3 - Inträffar årligen eller har inträffat eller varit nära att inträffa eller kan ske inom 1-10 år.

K3 - Otjänligt vatten som berör många

S4 - Förekommer nu och då.

K4 - Otjänligt vatten med fara för liv och hälsa

Riskmatris
Konsekvens
Sannolikhet

K1
liten

S4 - mycket stor

Riskklass 1

S3 - stor

Riskklass 1

S2 - medelstor
S1 - liten

K2

K3

K4

medelstor

stor

mycket stor

Riskklass 2

Riskklass 3

Riskklass 4

Riskklass 2

Riskklass 3

Riskklass 3

Riskklass 1

Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 3

Riskklass 1

Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 2

Risknivåerna i matrisen har följande innebörd:
Riskklass 1
Riskklass 2

Förenklad riskhantering - förebyggande åtgärder (t.ex egenkontroll och avvikelsehantering) ska upprätthållas.
Aktiv riskhantering - förebyggande och/eller förberedande åtgärder ska övervägas.

Riskklass 3

Risken måste reduceras - förebyggande och/eller förberedande åtgärder är nödvändiga.

Riskklass 4

Akut risk - förebyggande och/eller förberedande åtgärder måste genomföras omedelbart.
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Sweco Environment AB
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Vattenskyddsområde för Bredared vattentäkt
Borås stad

Riskreducerande åtgärder

--X

ej aktuell åtgärd
lämplig åtgärd

Typer av riskreducerande åtgärder

Verksamhet, Riskkälla

Riskklass

Skyddsföreskrift

Beredskapsplan
(Exempel)

Detaljerad
riskanalys
(Exempel)

Riktlinjer för planering

Tillsyn

Fysisk åtgärd

(Exempel)

(Exempel)

(Exempel)

Bebyggelse

Riskklass 2

X

Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1

X
X
X

Riskklass 1

X

Riskklass 2
Riskklass 1
Riskklass 1

X
X
X

Spridning av naturgödsel

Riskklass 1

X

Hantering av naturgödsel

Riskklass 1

X

Spridning av kemiska bekämpningsmedel

Riskklass 2

X

Hantering av kemiska bekämpningsmedel

Riskklass 1

X

Spridning av handelsgödsel

Riskklass 1

X

Hantering av handelsgödsel

Riskklass 1

X

Enskilda avlopp
Oljecisterner
Fordonstvätt
Parkering och uppställning av fordon
Dagvatten från hårdgjorda ytor
Energianläggningar/värmepumpar i mark och
berg
Avloppsreningsverk
Transformatorstationer/transformatorer
Hemkemikalier
Jord- och skogsbruk

Djurhållning
Trafik och transporter
Dagvatten från vägar
Olyckor på väg
Olyckor med farligt gods på väg
Upplag och utfyllnad

Läge och utformning beaktas med hänsyn till Prioritering av tillsyn inom
vattenskyddet, t.ex. i samband med
primär skyddszon eller inom
tillståndsprövning.
VSO

Anläggningar ska uppfylla miljöbalkens
krav

Dagvattenpolicy

Dagvattendammar etc.

X

X

X

X

Egenkontrollprogram
Lämplig fövaring
Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon
Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon
Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon
Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon
Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon
Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon

Säker hantering av naturgödsel.
Säker hantering av naturgödsel.
Säker och godkänd hantering av
bekämpningsmedel.
Säker och godkänd hantering av
bekämpningsmedel.

Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 2

X
X

Utfyllnad med orena massor

Riskklass 2

X

Mindre upplag av avfall

Riskklass 1

X

Riskklass 2

X

Riskklass 2

X

X
X
X

Dagvattenpolicy

Dagvattendammar etc.
Höjning av vägstandard
Höjning av vägstandard

Anvisade leder för farligt gods.
Hänsyn vid prioritering av lämplig
markanvändning
Hänsyn vid prioritering av lämplig
markanvändning

Kontrollprogram
Kontrollprogram

Lakvattendamm

Sabotage
Avsiktlig eller oavsiktlig skadlig åverkan på
vattentäkten
Täkter och markarbeten
Markarbete
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Vattentäktzon inhägnad och låst

X

Hänsyn vid prioritering av lämplig
markanvändning
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1

Inledning
På uppdrag av Borås Energi & Miljö AB har Sweco Environment AB upprättat tekniskt
underlag samt förslag till nytt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Bredared
grundvattentäkt.

1.1

Bakgrund och motiv för inrättande av nytt vattenskyddsområde
Bredared vattentäkt försörjer 210 personer med dricksvatten, i nuläget finns ingen
reservvattentäkt. Det är därför mycket viktigt att vattentäkten får det skydd som erfordras
för att öka tryggheten ytterligare i den framtida vattenförsörjningen i kommunen.
För Bredared grundvattentäkt finns ett vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter
fastställt av länsstyrelsen 1995. Avsikten är nu att se över detta vattenskyddsområde och
att anpassa avgränsning och skyddsföreskrifter till nu gällande krav och lagstiftning.
Syftet med vattenskyddsområdet är att skydda Bredared vattentäkt så att
råvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden
med skyddsföreskrifter möjliggör att målsättningen med EU:s och svensk lagstiftning
uppnås, genom att riskfyllda verksamheter och åtgärder regleras, så att vatten nu och i
framtiden kan användas för sitt ändamål. Genom att ett område förklaras som
1
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter :

1.2

o

stärks skyddet för vattenförekomsten

o

tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse

o

förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken

Uppdragets omfattning och genomförande
Uppdraget har omfattat upprättande av tekniskt underlag och förslag till
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Bredared grundvattentäkt i enlighet med
Naturvårdsverkets riktlinjer angivna i handbok för vattenskyddsområden.
För genomförande av uppdraget har följande moment utförts:

1



Teknisk beskrivning av vattentäkten
Sammanställning av befintligt material och information.



Hydrogeologisk beskrivning
Beskrivning av geologi, hydrogeologi, sårbarhet och skyddsbehov.



Identifiering och kartläggning av potentiella föroreningskällor
Riskinventering i fält samt sammanställning av befintligt material.



Översiktlig riskbedömning av väsentliga riskkällor för vattentäkten



Utvärdering och förslag till vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde. Handbok med allmänna råd. Naturvårdsverket 2010:5.
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1.3



Översyn och revidering av befintliga skyddsföreskrifter



Koppling mellan riskbedömning och åtgärder

Underlagsmaterial
Uppdraget har omfattat upprättande av tekniskt underlag och förslag till
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Bredared grundvattentäkt i enlighet med
Naturvårdsverkets riktlinjer angivna i handbok för vattenskyddsområden.
Utredningsarbetet har baserats på genomgång och analys av befintligt material enligt
nedan:
A. Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd om vattenskyddsområde,
Naturvårdsverket 2010:5
B. Översiktsplan för Borås kommun, 2006
C. Dricksvattenresurser inom Borås kommun, Sweco 2014
D. Informationsbroshyr: Skyddsområde för Bredared vattentäkt. Borås Stad
E. Svenskt Vatten P108, Introduktion till god desinficeringspraxis, GDP
F. PM PFOS i Bredareds grundvattentäkt, Sweco 2014
G. VISS, Vatteninformationssystem Sverige
H. SGU kartmaterial

1.4

Syfte och användning av denna tekniska beskrivning
Denna tekniska beskrivning är ett underlag för beslut till vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter. Syftet är inte att utgöra ett fullständigt eller tillräckligt underlag för att
bedöma specifika ansökningar om tillstånd enligt de skyddsföreskrifter som fastställs för
vattenskyddsområdet. Skälen är bl.a. att varje ansökan, verksamhet och plats utgör en
unik kombination av detaljerade förutsättningar som i alla varianter inte kan förutses i
detta underlag.
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1.5

Orienteringskarta

Vattentäkt

FIGUR 1. ORIENTERINGSKARTA MED LÄGE FÖR BREDARED VATTENTÄKT. ©ENIRO
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2

Bredared vattentäkt

2.1

Uttagsbrunn
Uttagsbrunnen ligger sydost om samhället Bredared. Brunnen är anlagd 1960 och borrad
i berg till ett djup av 74 m med diametern sex tum (15,24 cm). Råvattenpumpen sitter på
djupet 50 m.

2.2

Vattenbehandling
Ett kommunalt vattenverk finns i anslutning till brunnen. Vattnet luftas och filtreras för att
avlägsna järn och mangan, UV-strålning används för att ta bort mikrobiologiska
organismer.

2.3

Försörjningsområde
Vattentäkten förser ca 210 personer i samhället Bredared med dricksvatten.

2.4

Vattenförbrukning
3

Det aktuella vattenuttaget uppgår till 30 m /d (0,35 l/s) och bedöms inte förändras
3
nämnvärt i framtiden. Brunnens kapacitet är med provpumpning bedömd till 120 m /d (1,4
l/s).

2.5

Reservvattentäkt
Reservvattenförsörjning i händelse att Bredareds grundvattentäkt blir obrukbar finns ej.

2.6

Vattentäktens värde
Värdet på en vattentäkt beror bl.a. på uttagbara vattenmängder, nuvarande och framtida
vattenutnyttjande, kostnader för en alternativ vattentäkt med samma kvantitet och kvalitet
samt på tillgång på reservvattentäkter. För vattenförsörjningsändamål är utvinningsvärdet
av största intresse. Vattentäktens värde bestäms översiktligt av kostnaden för att ersätta
vattentäkten med ett likvärdigt alternativ i händelse av att den blir obrukbar.
Enligt Naturvårdsverkets indelningsgrund i fyra värdeklasser har Bredared vattentäkt, i
egenskap av en allmän huvudvattentäkt, ett högt skyddsvärde.

2.7

Ägandeförhållanden
Brunnen och tillhörande vattenverk är belägna på fastigheten Ingelstorp 1:50 som ägs av
Borås kommun. Huvudman för vattentäkten är Borås Energi och Miljö AB.

2.8

Vattendom
Vattendom (tillstånd för grundvattenuttag)för Bredared vattentäkt saknas.
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2.9

Befintligt vattenskyddsområde
Det befintliga vattenskyddsområdet fastställdes av länsstyrelsen 1995 och består av en
inre och en yttre zon, se figur 2. Avgränsningen av skyddszoner och skyddsföreskrifter
ska nu anpassas till gällande krav och lagstiftning.

FIGUR 2. BEFINTLIGT VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR BREDARED VATTENTÄKT,
FASTSTÄLLT AV LÄNSSTYRELSEN ÅR 1995.
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3

Hydrogeologisk beskrivning

3.1

Områdesbeskrivning
Bredared ligger nordväst om Borås stad, väster om sjön Öresjö. Vattentäkten som
försörjer samhälle ligger några hundra meter strax öster om den centrerade bebyggelsen,
i sluttningen ner mot Torröbäcken. Öster om samhället och vattentäkten finns
Torröbäcken och våtmarker längs med bäcken i nordsydlig utsträckning. Samhället ligger
cirka 225 m.ö.h och brunnen cirka 205 m.ö.h. Torröbäcken ligger lägre än vattentäkten.

FIGUR 3. OMRÅDET I ANSLUTNING TILL BREDARED VATTENTÄKT ÄR LOKALT FLACKT MEN
LIGGER I EN SLUTTNING MOT ÖSTER. FOTOT HAR TAGITS FRÅN SYDVÄST.

3.2

Markanvändning
Vattentäkten omges av naturmark. Fram till vattenverket och brunnen leder endast en
liten grusväg. Närområdet kring täkten består västerut av bebyggelse och öppen mark
eller åkermark. Brukad mark och betesmark omger bebyggelsen. Österut dominerar skog
och våtmark. Översiktlig markanvändning ses i figur 4.
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FIGUR 4. MARKANVÄNDNING I BREDARED. © LANTMÄTERIVERKET. ÄRENDE NR
MS2011/02599.

3.3

Geologi
Jordarterna i området domineras lokalt av sandig morän i väster och torv i öster, se Figur
5. Moränen är avsatt av inlandsisen och vilar direkt på berget. På några ställen går berget
i dagen. I området där brunnen ligger finns berg i dagen och moränlagret är tunt.
Bredared samhälle ligger på en så kallad drumlin, en formation som utgörs av
ackumulerad morän. Drumlinen är skapad av inlandsidsen och har utsträckning i isens
rörelseriktning, NNO-SSV. Detta är regionalt sett även den dominerande riktningen för
dalar, formationer och bergets sprickzoner. Kring Bredared samhälle är jorddjupet större
än i omkringliggande skogsmark, lokalt där brunnen ligger är dock jordlagret tunt.

repo001.docx 2012-03-2914

7 (27)
RAPPORT
2014-10-02
KONCEPT
BREDARED VATTENSKYDDSOMRÅDE

SEODLU p:\1313\1311923_bem_vattenskydd\000\10 arbetsmtrl_dok\bredared\00 - bredared tu_141104.docx

2

Eftersom området ligger ovanför högsta kustlinjen finns ej finkorniga jordar eller
svallsediment.
Bergrunden utgörs av kristallint berg (gnejsig granit och/eller gnejsig granodiorit) och
större sprickzoner förekommer i dominerande riktning NNO-SSV. Öster om täkten finns
en sprickzon eller förkastning i denna riktning, i vilken Torröbäcken med tillhörande
våtmarker återfinns. Strax söder om täkten finns även en mindre sprickzon i riktning O-V.

Vattentäkt

FIGUR 5. JORDARTSFÖRDELNING I ANSLUTNING TILL BREDARED VATTENTÄKT. © SGU

3.4

Hydrologi och grundvattenbildning
Årsmedelnederbörden för SMHI:s station nr 7245 Borås, är 1098 mm. Enligt
beskrivningen till kartan över grundvattnet i Västra Götalands län, mellersta delen, är
2

Den nivå som havet som högst hade i samband med avmältningen av senaste
inlandsisen.
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3

avrinningen ca 500 mm/år. Nettonederbörden kan då bedömas till 500 mm/år, vilket
2
motsvarar 16 l/s och km . Grundvattenbildning i området, som sker till morän och berg,
antas vara 50-100 mm per år. Figur 6 nedan visar lokala ytvattendelare och riktningen på
ytvattenavrinningen.

4

FIGUR 6. VATTENDELAR OCH YTAVRINNING I BREDARED, TOLKAT FRÅN HÖJDMODELL .
©LANTMÄTERIVERKET. ÄRENDE NR MS2011/02599.

3.5

Hydrogeologi
Bredareds vattentäkt utgörs av en bergborrad brunn i en sprickakvifer som överlagras av
morän av varierande mäktighet. Vattenförekomst och vattentransport i det kristallina
berget förekommer dominerande i bergets sprickzoner. En större sprickzon finns i NNO3

Avrinningen motsvarar nettonederbörden och är den maximala del vatten som kan bilda
grundvatten. Enligt SGU är avrinningen skillnaden mellan korrigerad nederbörd och verklig
avdunstning, vilket motsvarar summan av ytavrinning och grundvattenavrinning.
4

PM PFOS i Bredareds grundvattentäkt, Sweco 2014
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SSV riktning strax öster om brunnen, medan en mindre zon finns i O-V riktning precis
söder om brunnen. Det är inte känt hur grundvattenströmning i sprickzoner sker men
5
sannolikt följer den regionala strömningen samma riktning som ytavrinningen österut mot
Torröbäcken och den NNO-SSV-liga sprickzonen. Lokalt vid brunnen kan strömningen
vara riktad mot brunnen beroende på uttagets storlek.
Vid brunnen är jordlagret, bestående av morän, tunt och begränsad grundvattenbildning
sker direkt till berg. I allmänhet är grundvattenbildningen till berg liten, cirka 10 procent av
nettonederbörden antas bilda grundvatten. Precis väster om täkten återfinns tidigare
nämnd moränackumulation med jorddjup på upp till 20 meter. De mäktigaste delarna av
drumlinen markeras i SGUs grundvattenkarta som möjligt alternativ till
grundvattenutvinning ur berg. Ytavrinningen sker mot norr och nordost utom i den allra
västligaste delen av Bredared där avrinningen sker mot nordväst, se Figur 6.

3.6

Naturliga barriärer och sårbarhetsbedömning
Sårbarhet betecknar markens och vattnets känslighet för att påverkas av en förorening,
eller med andra ord, markens brist på förmåga att reducera en förorenings farlighet under
transporten i mark och vatten. Naturliga barriärer kan vara ett skyddande lerlager som
minskar ett områdes sårbarhet.
I anslutning till vattentäkten överlagras berggrunden av morän, i vilken
grundvattentransporten är mycket långsam. Mäktiga moränlager utgör ett skyddande
lager mot föroreningar applicerade på markytan. Där moränen är tunn eller nästan helt
saknas är detta skydd reducerat och sårbarheten betydligt större. Berg i dagen och tunt
moränlager återfinns i brunnens närområde, kring tätare bebyggelse är moränlagret
tjockt. Bäcken som rinner över berg precis vid uttagsbrunnen kan inte helt uteslutas
innebära möjlig induktion av bäckvatten till grundvattnet.
Vattentäktens sårbarhet bedöms som låg till måttlig.

3.7

Vattenkvalitet
Råvattnet vid Bredared vattentäkt testas fyra gånger per år och följande parametrar
analyseras: alkalinitet, tubiditet, färgtal, pH, karbonatsystem, konduktivitet, total hårdhet,
UV-transmittans, järn och mangan samt mikroorganismer, koliforma bakterier, Cl.
perfringens och E. coli. Det behandlade dricksvattnet vid vattenverket testas även det
med samma frekvens och avseende samma parametrar. De äldsta mätningarna är gjorda
på 70-talet och sedan dess har vattenkvaliteten inte förändrats utan bara små variationer
har förekommit. Den enda analyserade parametern som möjligtvis visat en trend av
förändring är odlingsbara mikroorganismer, vilka ökat något sedan 2005. Järnhalten har
också varit hög vid flera tillfällen sedan 2004.
2013 genomfördes en GDP-analys av Bredared vattenverk. Resultatet visade att
tillräcklig barriärhöjd i vattenverket saknades vilket innebär att vattentäktens skydd mot
mikrobiologisk smitta inte är tillräckligt. Enligt Svenskt Vattens publikation P108 –
5

PM PFOS i Bredareds grundvattentäkt, Sweco 2014
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”Introduktion till god desinfektionspraxis” kan administrativa åtgärder i vattentäkten så
som vattenskyddsföreskrifter kan ge log-reduktion, det vill säga räknas som skydd mot
mikrobiologisk smitta. En förutsättning för detta är att föreskrifteran trätt i kraft efter utförd
GDP-analys så att de kan antas bidra till en minskad spridning av mikrobiologiska
organismer.
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4

Planbestämmelser och markanvändning
Konflikter gällande markanvändningen bottnar oftast i anspråk på att få använda samma
ytor för flera ändamål, t.ex. för bebyggelse, vägsträckning, industrilokalisering och
vattentäkter. En säker och hälsosam dricksvattenförsörjning är en nödvändig grund för ett
samhälles fortlevnad och utveckling och vattentäktens huvudman har skyldighet att säkra
vattnets kvalitet och konsumenternas hälsa. Detta innebär att skyddet av vattentäkten
kan komma i konflikt med andra verksamheter som kan påverka vattnet negativt genom
de restriktioner som läggs på verksamheterna.

4.1

Översiktsplan Borås kommun
Översiktsplanen för Borås kommun, ÖP06, antogs av kommunfullmäktige 1 juni 2006.
Kommunen arbetar just nu med en ny översiktsplan, ÖP 15. I ÖP listas spelregler för en
hållbar utveckling i Borås kommun. I dessa nämns att man bör värna grundvatten,
ytvatten och våtmarker från åtgärder som påverkar vattenkvaliteten negativt.
För Bredared samhälle finns fyra detaljplaner som innefattar bostadsbebyggelse och
mark för små industrier. Områdena som berörs av detta ligger strax nordväst om
Bredared vattentäkt.

4.2

Skyddade områden
Naturreservat eller riksintressen finns inte inom vattentäktens tillrinningsområde.

4.3

Motstående intressen inom tillrinningsområdet
Några andra motstående intressen än de som tas upp i kapitel 5 har inte påträffats.
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5

Inventering av potentiella riskkällor i anslutning till Bredared
vattentäkt

5.1

Genomförande
En översiktlig riskinventering genomfördes i och kring avrinningsområdet (se figur 6) till
Bredared vattentäkt 2014-09-03.
Identifierade riskkällor inom tillrinningsområdet för Bredared vattentäkt beskrivs nedan,
både platsspecifika riskobjekt och risker som är förknippade med en viss typ av
markanvändning.

5.2

Riskkällor
Riskobjekten är platsbundna verksamheter eller företeelser som kan påverka yt- och
grundvattnets kvalitet. Riskkällor är icke-platsrelaterade riskobjekt. De verksamheter eller
företeelser som kan innebära risker i området kan grupperas i följande riskkällor:
o

Klimatförändringar och översvämningar

o

Sabotage, kris och krig

o

Vägar och transporter

o

Jord- och skogsbruk

o

Bebyggelse

o

Materialtäkter och andra markarbeten

o

Övriga riskkällor

De olika riskkällorna beskrivs och sammanställs nedan. Markanvändning och riskkällor
redovisas på karta i figur 7.
5.2.1 Klimatförändringar och översvämningar
Mycket talar för att stora delar av Sverige går mot ett mildare och blötare klimat. Det
medför att risken för översvämningar ökar och att föroreningar därmed lättare kan spridas
till yt- och grundvatten. Mer extrema väderförhållanden leder till ökad risk för bl.a. häftiga
nederbördstillfällen och perioder av extrem torka. Extrema nederbördstillfällen kan
medföra följande risker, vilket också tidigare erfarenheter från perioder med höga
regnmängder visar:
o

Bräddning av avlopp

o

Stora dagvattenmängder

o

Översvämning och bortspolning av föroreningar från pågående och nedlagda
verksamheter på markområden i anslutning till vattendrag och sjöar

o

Ökad olycksfrekvens, t.ex. underminering av vägar
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o

Ökad grumlighet i ytvattendrag

Bredared vattentäkt ligger i en sluttning, lokalt ligger fastigheten med brunnen och
vattenverket en till ett par meter högre än omgivande mark. Därmed riskerara inte själva
brunnen att översvämmas.
5.2.2 Sabotage, kris och krig
Vattenförsörjningen är en känslig sektor för sabotage och i samband med kris och krig.
Risker rör bland annat åverkan på fasta installationer vilket motverkas genom fysiskt
skydd.
Dessa risker har inte analyserats i denna rapport eftersom detta är ett samhällsproblem
och inte en specifik risk för denna vattentäkt. En särskild riskanalys som fokuserar på
risker i kris och krig rekommenderas. Detta bör inarbetas i kommunens beredskapsplan.
Även aktsamhet beträffande informationsspridning om vattentäktens utformning och
sårbarhet bör iakttas.
5.2.3 Vägar och transporter
I Bredared möts Segerstorpsvägen, väg 1768, och Myrekullavägen, väg 1766, vilka är de
största vägarna i området. Båda dessa är mindre lantsortsvägar och är inte speciellt
belastade av tung trafik och farligt gods. Antalet tunga fordon varierar för de närliggande
vägarna mellan 10 och 80 fordon per dygn, störst belastning är det på väg 1768.
Segerstopsvägen ligger ca 200 meter väster om, och därmed uppströms, täkten.
Dagvatten från denna södra del av samhället leds ut i bäcken som rinner förbi
vattentäkten.
5.2.4 Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruk utgör i olika delar av verksamheten varierande hot för vattentäkten.
Inom jordbruket är det framförallt spridning av bekämpningsmedel och växtnäring, främst
naturgödsel, som kan förorsaka försämrad vattenkvalitet. Skogsbruket kan innebära en
risk för försämrad vattenkvalitet dels genom näringsläckage, dels genom markskador och
läckage från de arbetsfordon och tankar som används i verksamheten.
Jordbruksmark finns i nära anslutning till vattentäkten. Sammanhängande områden med
skogsmark finns både öser och väster om vattentäkten men på ett relativt stort avstånd.
Potentiella riskkällor i samband med jord- och skogsbruk är:
o

Bekämpningsmedel

o

Växtnäringsämnen

o

Mobila bränsletankar

o

Kalhyggen

o

Upplag av timmer mm
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o

Djurhållning

Bekämpningsmedel
Även vissa tillåtna bekämpningsmedel har beaktansvärd hög toxicitet, vilket medför att de
kan komma att utgöra en risk för försämrad grundvattenkvalitet. Även hantering av
bekämpningsmedel utgör en riskkälla. Skogsbruket står generellt sett endast för en liten
del av samhällets användning av bekämpningsmedel. Det är främst hantering av plantor
behandlade med bekämpningsmedel i anslutning till vattentäkten som utgör en risk.
Växtnäringsämnen
Det finns huvudsakligen två typer av gödselmedel; handelsgödsel (kemiskt framställt) och
naturgödsel (djurspillning). Naturliga gödselmedel utgör en risk för vattenkvaliteten främst
genom dess innehåll av mikrobiella föroreningar, vilka kan överleva under lång tid. Alla
typer av växtnäringsämnen utgör dock en risk för spridning av t.ex. kväve till grundvattnet.
Mobila bränsletankar
Mobila tankar för petroleumprodukter inom jord- och skogsbruksverksamhet, som enligt
gällande krav ska vara dubbelmantlade, utgör en risk för grund- och ytvattenförorening
främst genom spill i samband med tankning och vid stöld.
Kalhyggen
Kalhyggen med körskador kan medföra en kraftigare avrinning från området med bl.a.
ökad transport av näringsämnen, organiskt material och partiklar som följd. Ett stort uttag
av biomassa kan bidra till försurning av yt- och grundvatten.
Timmerupplag
Upplag av timmer, bark, spån, flis etc. kan utgöra en risk för vattentäkten genom läckage
av bl.a. fenoler till grundvattnet.
Djurhållning
Marken i anslutning till vattentäkten utgörs av naturmark och används inte förnärvarande
som betesmark. Hästar och nötdjur förekommer på betesmarker i Bredared, dock inte i
direkt anslutning till täkten.
5.2.5 Bebyggelse
Överallt där människor bor och vistas förekommer en rad potentiella risker för en
närbelägen vattentäkt. Riskerna är dels förknippade med boende, dels med olika typer av
verksamheter. All sammalagd hantering av för yt- eller grundvattnet skadliga ämnen som
kan komma i kontakt med vattentäktens tillrinning utgör en risk för vattentäkten. Olyckor
kan inträffa som orsakar stora utsläpp av skadliga ämnen, men även kontinuerliga diffusa
utsläpp riskerar att hota vattentäkten.
Den närmsta bebyggelsen återfinns ungefär 100 m från brunnen och utgörs av villor i den
södra delen av Bredaeds samhälle. I sydväst finns en gård.
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Dagvattenavrinning från Bredareds samhälle samlas upp och släpps vid fyra olika punkter
ut till ytvattendrag. En av utsläppspunkterna återfinns uppströms vattentäkten i den bäck
som rinner förbi täkten. Dagvattnet som släpps ut här kommer från samhällets södra del.
5.2.6 Materialtäkter och andra markarbeten
I närområdet kring brunnen finns inga materialtäkter. Ca 2 kilometer norrut (nordväst)
finns en sand-/grustäkt men denna ligger inte inom samma avrinningsområde och
bedöms därför inte påverka vattentäkten.
Markarbeten som schaktning och borrning i anslutning till vattentäkten kan utgöra en risk
främst genom spill eller läckage av petroleumprodukter
5.2.7 Övriga riskkällor
Potentiellt förorenade områden finns norr och nordväst om uttagsbrunnen. Områdena är
6
klassade enligt MIFO att inte utgöra någon risk för markförorening. Avståndet mellan
potentiellt förorenade områden och uttagsbrunnen är mellan ett par hundra meter och en
kilometer. Förorenade områden utgörs av:

6



Bredareds avloppsreningsverk
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Grafisk industri

Inventeringsmetodik framtagen av Naturvårdsverket.
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FIGUR 7. MARKANVÄNDNING OCH RISKKÄLLOR I ANSLUTNING TILL BREDARED
VATTENTÄKT. © LANTMÄTERIVERKET. ÄRENDE NR MS2011/02599.
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Verkstadsindustrin (gjuteri) och avloppsreningsverket identifierades vid riskinventeringen
2014-09-03 medan de grafiska industrierna ej återfanns.
Avloppsreningsverket ligger cirka 200 meter norr om vattentäkten. Området där
avloppsreningsverket ligger är inte inhägnat eller stängt.
Övriga riskkällor i närområdet är en bilverkstad och kyrkogård. En skjutbana finns norr om
vattentäkten, dock drygt 2 km så en eventuell påverkan på berggrundvatten vid
vattentäkten är osannolik.
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6

Riskbedömning

6.1

Skyddsbehov
Vattentäktens värde och sårbarhet styr omfattningen av skyddsbehovet. Förekomst av
riskkällor i vattentäktens närområde är också styrande för skyddsbehovet.
Bredared vattentäkt har ett mycket högt skyddsbehov som allmän vattentäkt där
reservvattentäkt saknas.

6.2

Riskbedömning Bredared vattentäkt
För Bredared vattentäkt baseras riskbedömningen på resultatet av den riskanalys som
presenteras i bilaga 3. I riskanalysen identifieras och värderas väsentliga risker för
vattentäkten. Modellen för riskanalysen baseras på Livsmedelsverkets handbok ”Riskoch sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”. Fyra olika sannolikhetsklasser och fyra
olika konsekvensklasser utifrån specificerade kriterier i Livsmedelsverkets handbok har
använts för att kategorisera riskkällorna. Dessa resulterar teoretiskt i 16 kombinationer av
sannolikhet och konsekvens, vilka kategoriseras i fyra nivåer av risk, se bilaga 3. För
respektive riskkälla har en översiktlig sannolikhetsbedömning och konsekvensbedömning
genomförts. Sannolikhetsbedömningen (vald sannolikhetsklass) baseras på
nedanstående faktorer, vilka tillsammans uttrycker sannolikheten för att en oönskad
händelse bedöms kunna inträffa.
o

Sannolikhet för riskförekomst inom vattentäktens tillrinningsområde

o

Sannolikhet för emission vid riskförekomst inom vattentäktens tillrinningsområde

o

Sannolikhet för ogynnsam transportmöjlighet till vattentäkten

Konsekvensbedömningen baseras på nedanstående faktorer, vilka tillsammans
bestämmer den negativa konsekvensen av en eventuell oönskad händelse för
vattentäkten.
o

Markens och vattnets sårbarhet uttryckt som systemets inneboende känslighet
för påverkan

o

Avståndets inverkan på reduktion av föroreningen genom nedbrytning,
fastläggning och spädning fram till vattenuttaget

o

Emissionens inneboende förmåga att motstå nedbrytning och fastläggning

o

Emissionens farlighet

o

Belastning, mängd, volym av emissionen

o

Utbredning av riskförekomst

Utifrån resultatet av riskanalysen finns inga större risker för Bredareds vattentäkt. Dock
finns ett antal mindre risker varav de med högst riskklass är:


Spridning av kemiska bekämpningsmedel
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Olyckor på Segerstorpsvägen



Enskilda avlopp



Avloppsreningsverket



Sabotage

Förslag på riskreducerande åtgärder redovisas i bilaga 4.
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7

Utformning av vattenskyddsområde
Utifrån vattentäktens hydrogeologiska förhållanden samt resultatet av riskbedömningen
föreslås ett vattenskyddsområde enligt bilaga 2.

7.1

Krav och allmän metodik
Det övergripande målet med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är att preventivt
söka skydda en vattentäkt eller område möjligt för vattentäkt. Skydd av grundvattentäkter
regleras genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). Naturvårdsverket ger i sina allmänna
råd (2003:16) och handbok för vattenskyddsområden (2010:5) anvisningar för skydd av
vattentäkter.
Vattenskyddsområdet för en vattentäkt bör i princip, enligt gällande råd och anvisningar
omfatta hela tillrinningsområdet. Av hydrogeologiska skäl begränsas ibland området när
skyddsförhållandena är goda, uppehållstiden är tillräcklig eller det annars inte är skäligt
att införa restriktioner inom så stora områden. Varje vattenskyddsområde som inte
omfattar hela tillrinningsområdet är dock alltid associerat med en viss risk att en
förorening precis utanför gränsen, som således inte omfattas av restriktionerna, inte
hinner dämpas tillräckligt mycket innan det når vattentäkten.

7.2

Vattenskyddsområdets skyddszoner
I Naturvårdsverkets handbok anges att avgränsningen och vattenskyddsområdet för en
grundvattentäkt bör resultera i fyra skyddszoner med olika restriktionsnivåer om inte
annat motiveras. En uppdelning av vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att
skyddsföreskrifterna blir mer nyanserade och skäliga, samt att lägre respektive högre
krav kan ställas på verksamheter inom olika områden beroende främst på närheten till
uttagsbrunnen.

7.2.1 Vattentäktszon
En vattentäktszon avgränsas som ett område kring en eller flera uttagsbrunnar. Syftet är
att säkra ett effektivt närskydd för vattentäkten. Vattentäktszonen skyddas mot obehöriga
på lämpligt sätt, t.ex. genom en låst inhägnad. Marken inom vattentäktszonen bör endast
disponeras av vattentäktsinnehavaren. Annan verksamhet än vattentäkt bör inte
förekomma inom detta område.
7.2.2 Primär skyddszon
Vid identifiering av primär skyddszon för grundvatten måste särskilt känsliga (sårbara)
områden beaktas. Syftet med den primära skyddszonen är att riskerna för akut förorening
minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas och åtgärder vidtas innan
föroreningen når vattentäktszonen med uttagsbrunnen. Gränsen mellan primär och
sekundär skyddszon sätts så att uppehållstiden från den primära zonen yttre gräns till
vattentäktszonen gräns beräknas vara minst 100 dygn.
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7.2.3 Sekundär skyddszon
Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller
att förbättra kvaliteten. Den sekundära skyddszonen avgränsas så att uppehållstiden från
skyddszonens yttre gräns till vattentäktszonen har en beräknad uppehållstid på minst ett
år.
7.2.4 Tertiär skyddszon
En tertiär skyddszon kan inrättas med syfte att omfatta resterande delar av
tillrinningsområdet för vattentäkten som inte omfattas av övriga skyddszoner. Syftet med
den tertiära skyddszonen är att även mark- och vattenutnyttjande som negativt kan
påverka vattenförekomster och vattentäkter i ett långt tidsperspektiv omfattas av
vattenskyddsområdet.

7.3

Arbetsmodell för avgränsning av skyddszoner

7.3.1 Tillrinningsområde
Grundvattentäktens tillrinningsområde avgränsas av grundvattendelarna, vilka i detta fall
antas sammanfalla med ytvattendelare framtagna från en höjdmodell över området.
Grundvattenströmningen i berg är i huvudsak lokaliserad längs större sprickor och
sprickzoner, i vilka flödeshastigheterna är betydligt högre än i övriga bergmassan. Det är
därför svårt att veta exakt varifrån vattnet till brunnen kommer, vilka sprickzoner som i
huvudsak förser brunnen med vatten, samt var grundvattendelarna finns. Vid uttag antas
strömningen av grundvatten ske radiellt till brunnen och tillrinningsområdet till brunnen
antas som utgångspunkt vara cirkulärt. Hänsyn tas också till den lokala topografin och
kända sprickzoner utbredning och riktning.
7.3.2 Transporttid i mark
För att få en uppfattning om grundvattnets genomsnittliga uppehållstid i
grundvattenmagasinet runt brunnen beräknas den konvektiva transporttiden enligt
nedanstående samband;

Q  t    r 2  b  ne
Där

(ekvation 1)

r =radiellt avstånd från uttagsbrunn till gräns mot skyddszon
b= det grundvattenförande lagrets mäktighet. Grundvattenytan antas ligga tio
meter ner, vilket ger en vattenförande mäktighet på 64 m
ne = effektiv porositet för berg, antas till 0,1 %
3
3
Q = vattenuttagets storlek (m /d)=30 m /d

Detta ger ett mått på det minsta område som erfordras för att uppehållstiden 100
respektive 352 dygn mellan zonens yttre gräns och brunnen ska uppnås. Hänsyn tas
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dessutom till lokal topografi samt snabbare flödestransport i eventuellt kända sprickzoner,
som beskrivs ovan. Flödet i sprickzoner kan ske med hasighet i storleksordningen flera
meter per dygn. Beräkning av transporttider görs för det nuvarande uttaget från brunnen.

7.4

Avgränsning av skyddszoner för Bredared vattenskyddsområde

7.4.1 Vattentäktszon
Vattentäktszonen utgörs av den fastighet på vilken uttagsbrunnen och vattenverket ligger.
Detta område är idag inte inhägnat.
7.4.2 Primär skyddszon
Om man förutsätter att brunnen får sitt vatten från ett cirkelformat område erhålls med
ekvation 1 att radien för detta område är ca 123 m vid aktuellt uttag för uppehållstiden
100 dygn.
7.4.3 Sekundär skyddszon
Om det på motsvarande sätt som för primär skyddszon (ekvation 1) förutsätts att brunnen
får sitt vatten från ett cirkelformat område erhålls att radien för detta område är ca 234 m
vid aktuellt uttag för uppehållstiden 365 dygn.
7.4.4 Tertiär skyddszon
De primära och sekundära skyddszonerna omfattar väsentliga delar av vattentäktens
tillrinningsområde. Någon tertiär skyddszon har därför inte föreslagits utan gränsen för
sekundär skyddszon utgör vattenskyddsområdets yttre begränsning.

7.5

Genomförande samt motiv till gränsdragningar
Nedanstående generella motiv har beaktats för vattenskyddsområdets principiella storlek.
Mot bakgrund av nedanstående, ej rangordnade motiv och med de redovisade aktuella
och prognostiserade riskerna, belastningar och riskkällornas lokalisering, bedömer vi att
vårt förslag till principiell storlek utifrån försiktighetsprincipen (miljöbalken 2 kap § 3) är
välmotiverat och inte orimligt. Inom vissa områden har motiven till gränsdragningen
bedömts nödvändiga att specificera ytterligare.

7.5.1 Strategi och generella motiv
1. Grundregeln är att vattenskyddsområdet i princip bör omfatta hela vattentäktens
tillrinningsområde.
2. Nödvändigheten av att bevara en god vattenkvalitet kan inte ifrågasättas.
Vattenskyddsområdet skall ha den storlek som behövs med hänsyn till syftet.
Syftet är att lämna garantier för att en så god kvalitet som möjligt på råvattnet kan
erhållas inom ramen för en samhällsekonomisk avvägning, så att råvattnet efter
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normalt reningsförfarande kan användas för sitt ändamål
(dricksvattenframställning).
3. Vid dricksvattenframställning är det bättre att motverka en förorening snarare än
att eliminera den med ytterligare beredning.
4. Grundvatten skall kunna användas som en dricksvattentäkt enligt direktiv till
miljökvalitetsnormer för vatten (prop. 1997/98:145) (Miljödepartementet, 1999).
Ett vattenskyddsområde skall därför ha så stor utsträckning att detta kan uppnås
med hjälp av information, restriktioner och naturlig barriärförmåga. Storleken
avgörs av de riskkällor och belastningar som konstaterats, samt naturlig
barriärförmåga och skyddsåtgärder.
5. Hushållningsreglerna i miljöbalken innebär, trots att en avvägning skall göras
mellan det skyddande intresset och motstående intressen, att enbart ekonomiska
hänsynstaganden inte får äventyra de värden som man vill skydda. Vårt förslag
till vattenskyddsområde baseras på en tolkning av hur avvägningen praktiskt bör
göras, och är ett förslag med en associerad risk att vattenskyddet ändå inte kan
uppnås. Med nuvarande utformning bedöms den risken acceptabel och i linje
med lagstiftarens intentioner. Varje annan storlek innebär en annan risk att syftet
bakom vattenskyddet inte kan uppnås. I grunden är det en politisk fråga att göra
avvägningen mellan den risk man utsätter konsumenterna för samt de
restriktioner som nödvändigtvis uppkommer för att uppnå en viss riskreduktion.
7.5.2 Platsspecifika motiv
Mot bakgrund av de hydrogeologiska förhållandena och resultatet av riskbedömningen
föreslås en primär och en sekundär skyddszon enligt figur 8 och bilaga 2.
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FIGUR 8. FÖRESLAGEN UTBREDNING AV VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR BREDARED
VATTENTÄKT. © LANTMÄTERIVERKET. ÄRENDE NR MS2011/02599.

Den primära skyddszonen utgörs av ett cirkulärt utformat område med radien ca 120 m.
Utgångspunkten för den sekundära zonen är också det cirkulära område med radien ca
230 m som redovisats tidigare, dock har områdets form ändrats något med hänsyn till
lämpliga avgränsningar och potentiella risker. I öster begränsas den sekundära zonen av
Torröbäcken, som utgör en naturlig vattendelare. I väster har bostäderna öster om
Segerstorpsvägen, samt gården på fastigheten 1:49, inkluderats i skyddsområdet
eftersom dessa områden ligger uppströms täkten. Detta gör att den sekundära zonen i
väster sträcker sig som mest upp till 370 m (i det nordvästra hörnet) ut från
vattentäktszonen.
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8

Bakgrund till valda skyddsföreskrifter
Genom att meddela skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde så bidrar det till att
EU:s och svensk lagstiftnings målsättningar för vattenskydd uppnås på så sätt att
riskfyllda verksamheter och åtgärder regleras. Riskfyllda verksamheter och åtgärder
regleras så att vattnet nu och i framtiden kan användas för dricksvattenändamål.
Syftena med att införa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt miljöbalken är
att:

8.1

o

Informera om allmänt gällande lagkrav på aktsamhet och allmän hänsyn.

o

Specificera krav på aktsamhet i form av skyddsföreskrifter inom just detta
vattenskyddsområde.

o

Bibehålla eller förbättra vattenkvaliteten och minska risken för förorening.

o

Identifiera olika intressen som vill använda mark och vatten.

o

Använda mark och vatten på bästa sätt.

Skyddsföreskrifterna syfte och funktion
Syftet med skyddsföreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller
risk för påverkan på Bredared vattentäkt inte uppstår så att vattnet efter normalt reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning. Skyddsföreskrifterna är såväl
föreskrivande som informerande. Dessa två funktioner gör att syftet med skyddsföreskrifterna uppnås. Utformningen av skyddsföreskrifterna har därför anpassats till dessa
funktioner.

8.2

Skyddsföreskrifterna restriktionsnivå

8.2.1 Generella krav
För att åstadkomma ett tillfredställande skydd för vattentäkten föreslås skyddsföreskrifter
enligt bilaga 1.
Skydd av vattentäkter regleras i stort genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap).
Naturvårdsverket ger anvisningar för skydd av ytvattentäkter i ”Naturvårdsverkets
handbok för vattenskyddsområden” samt de allmänna råden NFS 2003:16. För såväl ytsom grundvattentäkter beaktas även EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt EU:s ramdirektiv
är det övergripande syftet att se till att en "god ekologisk vattenstatus" uppnås och
bibehålls. Målet är även att förebygga försämring av vattnet även om vattnet idag har god
kvalitet.
8.2.2 Restriktionsnivå
Kommunens miljöpolitiska ambition bedöms ansluta till miljöbalkens nivå och
skyddsföreskrifterna grundar sig därför i princip på ”normalbestämmelserna” enligt NFS
2003:16 med anpassning till lokala förhållanden. Skyddsföreskrifterna beaktar befintliga
repo001.docx 2012-03-29

26 (27)
RAPPORT
2014-10-02
KONCEPT
BREDARED VATTENSKYDDSOMRÅDE

SEODLU p:\1313\1311923_bem_vattenskydd\000\10 arbetsmtrl_dok\bredared\00 - bredared tu_141104.docx

risker, men de ska även vara framåtsyftande och underlag för planering och är därför
styrmedel även för verksamheter som idag inte är aktuella.
8.2.3 Anpassning av skyddsföreskrifterna till riskbedömningen
Riskbedömningen har speciellt lyft fram potentiell spridning av bekämpningsmedel på
jordbruksmark i anslutning till vattentäkten samt olycka med farligt gods eller tungt fordon
på väg 1768 som förhöjda risker för vattentäkten. Därför bör vattenskyddsföreskrifterna
anpassas till denna bedömning, i den mån miljöbalken och de allmänna råden NFS
2003:16 inte hanterar dessa risker på ett tillräckligt vis.
Eftersom skyddsföreskrifterna ska vara framåtsyftande regleras även verksamheter som
idag inte utgör en specifik risk för vattentäkten.

Sweco Environment AB
Vattenresurser, Göteborg

Helen Eklund

Linn Ödlund Eriksson

Nils Kellgren
Kvalitetsgranskare
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Skyddsföreskrifter
Dalsjöfors vattenskyddsområde
Det rödmarkerade är borttaget i det reviderade förslaget.
Det grönmarkerade är sådant som är tillagt i det reviderade förslaget.
Med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken har Kommunfullmäktige i Borås Stad
beslutat om fastställande av vattenskyddsområde för Dalsjöfors.
Med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken har Kommunfullmäktige i Borås Stad
beslutat om fastställande av skyddsföreskrifter inom Dalsjöfors
vattenskyddsområde.
Vattenskyddsområde för Dalsjöfors träder ikraft från och med 2017-10-01.
Mål
Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som innebär
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan
utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.

Syfte
Syftet med dessa föreskrifter och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk
för påverkan på Dalsjöfors vattentäkt inte uppstår så att vattnet efter normalt
reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning.

§1 Vattentäktszon
Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden.

§2 För vattnet skadliga ämnen

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Hantering av mer än 25 liter av för

Hantering av mer än 250 liter av för grund-

grund- eller ytvattnet skadliga ämnen

eller ytvattnet skadliga ämnen såsom

såsom petroleumprodukter,

petroleumprodukter, impregneringsmedel,

impregneringsmedel, lösningsmedel eller

lösningsmedel eller andra hälsoskadliga

andra hälsoskadliga eller miljöfarliga

eller miljöfarliga kemiska produkter får inte

kemiska produkter får inte ske utan

ske utan tillstånd av den kommunala

tillstånd av den kommunala nämnden för

nämnden för miljöfrågor.

miljöfrågor.

Oljetankar för

Oljetankar för

bostadsuppvärmningsändamål belägna

bostadsuppvärmningsändamål belägna

inomhus med tätt golv utan golvbrunn

inomhus med tätt golv utan golvbrunn

samt drivmedel i fordons eller

samt drivmedel i fordons eller

arbetsmaskiners egna bränsletankar är

arbetsmaskiners egna bränsletankar är

undantagna från kravet på tillstånd.

undantagna från kravet på tillstånd.
b

Förvaringstankar på eller i mark,

Förvaringstankar på eller i mark, stationära

stationära förbränningsmotorer etc.,

förbränningsmotorer etc., med tillhörande

med tillhörande rörledningar får inte

rörledningar får inte uppföras utan tillstånd

uppföras utan tillstånd från den

från den kommunala nämnden för

kommunala nämnden för miljöfrågor.

miljöfrågor. Uppförandet skall vara sådant

Uppförandet skall vara sådant att hela

att hela den lagrade volymen vid läckage

den lagrade volymen vid läckage säkert

säkert förhindras nå omgivningen.

förhindras nå omgivningen.

§3 Bekämpningsmedel

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Hantering av kemiska

Yrkesmässig hantering av kemiska

bekämpningsmedel är förbjuden.

bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd av

Undantag gäller för bruk

den kommunala nämnden för miljöfrågor.

inomhus.
b

Yrkesmässig hantering av

Yrkesmässig hantering av biologiska

biologiska bekämpningsmedel får

bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd av

inte ske utan tillstånd av den

den kommunala nämnden för miljöfrågor.

kommunala nämnden för
miljöfrågor.
c

Jord- eller vattenslagning av

Jord- eller vattenslagning av med

med bekämpningsmedel

bekämpningsmedel behandlade plantor är

behandlade plantor är förbjuden.

förbjuden.

§4 Växtnäringsämnen

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Yrkesmässig spridning av organiska

Yrkesmässig spridning av organiska

växtnäringsämnen är förbjuden.

växtnäringsämnen får inte ske utan tillstånd
av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

b

c

Spridning av slam från reningsverk

Spridning av slam från reningsverk eller annan

eller annan avloppsanläggning är

avloppsanläggning inte ske utan tillstånd av

förbjuden.

den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Lagring av organiska

Lagring av organiska växtnäringsämnen utan

växtnäringsämnen är förbjuden.

tät anläggning är förbjuden.

Lagring av konstgödsel får inte ske
utan tillstånd av den kommunala
nämnden för miljöfrågor.
d

Djurhållning av minst fem

--

djurenheter lantbruksdjur får inte ske
utan tillstånd av den kommunala
nämnden för miljöfrågor.
e

Hantering av ensilage som kan avge

Hantering av ensilage som kan avge

pressvatten får inte ske utan tillstånd

pressvatten får inte ske utan tillstånd av den

av den kommunala nämnden för

kommunala nämnden för miljöfrågor.

miljöfrågor.

§5 Upplag

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Upplag med lagringstid över ett år av

--

bark, flis, spån, grot, timmer och
liknande utan tät täckning är
förbjuden. Upplag av träbaserade
produkter avsedda för uppvärmning
av den egna bostaden eller
motsvarande, på den egna tomten är
undantagna regleringen
b

Upplag av avfall, förorenade massor

Upplag av avfall, förorenade massor eller med

eller med massor med okänt

massor med okänt föroreningsinnehåll får ej

föroreningsinnehåll är förbjudet.

ske utan tillstånd av den kommunala nämnden
för miljöfrågor.

c

Upplag av asfalt, oljegrus, vägsalt

Upplag av asfalt, oljegrus, vägsalt och

och dammbindningsmedel och

dammbindningsmedel och därmed jämförbara

därmed jämförbara produkter är

produkter är förbjudet.

förbjudet.
d

Upplag av kalk är förbjudet.

--

e

Upplag av snö som härrör från

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor

trafikerade ytor utanför aktuell

utanför vattenskyddsområdet är förbjudet.

skyddszon är förbjudet.

§6 Avloppsanläggningar

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Etablering av anläggning för

Etablering av anläggning för infiltration eller

infiltration eller utsläpp av

utsläpp av hushållsspillvatten eller annat

hushållsspillvatten, dagvatten eller

spillvatten i marken får inte ske utan tillstånd

annat spillvatten i marken är

av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

förbjuden.

§7 Vägar och parkering

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Nyanläggning av väg får inte ske utan

Nyanläggning av väg får inte ske utan tillstånd

tillstånd av den kommunala nämnden

av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

för miljöfrågor.
b

Parkering eller uppställning av

Parkering eller uppställning av arbetsfordon

arbetsfordon eller tungt fordon är

eller tungt fordon får inte ske utan tillstånd av

förbjudet:

den kommunala nämnden för miljöfrågor:



under en längre



än en vecka.

sammanhängande tid än en
vecka


regelbundet återkommande
parkering.

Parkering eller uppställning på
hårdgjord yta med säker avrinning är
undantagen regleringen.

Under en längre sammanhängande tid



Regelbundet återkommande parkering.

§8 Materialtäkter och markarbeten

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Materialtäkt är förbjudet.

Materialtäkt är förbjudet. Husbehovstäkt får

Husbehovstäkt får ej ske utan

inte förekomma utan tillstånd av den

tillstånd av den kommunala nämnden

kommunala nämnden för miljöfrågor.

för miljöfrågor.
b

Schaktning och grävning i mark för

Schaktning och grävning i mark för

anläggningsarbeten överstigande en

anläggningsarbeten överstigande 150 m² får

yta på 150 m² får inte ske utan

inte ske utan tillstånd av den kommunala

tillstånd av den kommunala nämnden

nämnden för miljöfrågor.

för miljöfrågor.
c

d

Pålning, spontning och borrning får

Pålning, spontning och borrning får inte ske

inte ske utan tillstånd av den

utan tillstånd av den kommunala nämnden för

kommunala nämnden för miljöfrågor.

miljöfrågor.

Återfyllning med förorenade massor

Återfyllning med förorenade massor eller avfall

eller avfall är förbjuden.

är förbjuden.

§9 Energianläggningar och anläggningar för utvinning av
vatten

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Ny anläggning för lagring eller

Ny anläggning för lagring eller utvinning av

utvinning av värmeenergi eller kyla

värmeenergi eller kyla från jord, berg får inte

från berg är förbjuden, utvinning från

etableras utan tillstånd av den kommunala

jord får inte ske utan tillstånd av den

nämnden för miljöfrågor.

kommunala nämnden för miljöfrågor.
c

Ny anläggning för uttag av vatten

Ny anläggning för uttag av vatten från jord

från jord och berg är förbjuden.

och berg får inte etableras utan tillstånd av

Undantag gäller anläggning för den
allmänna vattenförsörjningen.

den kommunala nämnden för miljöfrågor.
Undantag gäller anläggning för den allmänna
vattenförsörjningen.

§10 Allmänna bestämmelser
a) Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av den kommunala nämnden för miljöfrågor.
b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till den
kommunala nämnden för miljöfrågor . I samband med sådan prövning kan nämnden
för miljöfrågor föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika
oacceptabel vattenförorening.

c)

Dispens från dessa föreskrifter kan medges av den kommunala nämnden för
miljöfrågor . I samband med sådan prövning kan nämnden för miljöfrågor föreskriva
särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening.

d) Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om motsvarande delar i
verksamheten tillståndsprövats enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 kapitel eller annan
förordning utfärdad med stöd av miljöbalken.
e) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom
vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om
de är av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska
göras till Räddningstjänsten och den kommunala nämnden för miljöfrågor. Inträffade
olyckor ska omedelbart rapporteras på telefonnummer 112.

§11 Skyltning
a) Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet samt där så behövs vid
vägar som passerar genom området ansvarar Borås Energi och Miljö AB,
vattentäktens huvudman, för att det finns skyltar som utmärker och informerar om
vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för detta (7 kap 22 §
miljöbalken). Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda
myndigheter och statliga verk.
b) Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska
skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna
tillhandahålls av vattentäktens huvudman.

§12 Övergångbestämmelser
a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § miljöbalken omedelbart då
vattenskyddsområdet träder ikraft, även om de överklagas.
b) Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet om
verksamheten blir tillståndspliktig genom dessa skyddsföreskrifter och inte redan var
tillståndspliktig i tidigare gällande skyddsföreskrifter.. Verksamheten får fortsätta att
bedrivas till två år efter ikraftträdandet av dessa skyddsföreskrifter. Därefter får
verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en
ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast två år efter ikraftträdande av
dessa skyddsföreskrifter.
c)

Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet om
verksamheten blir förbjuden genom dessa skyddsföreskrifter och inte redan var
förbjuden i tidigare gällande skyddsföreskrifter. Verksamheten får fortsätta att
bedrivas till och två år efter ikraftträdandet av dessa skyddsföreskrifter.. Därefter
får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från förbudet
senast två år efter ikraftträdande att dessa skyddsföreskrifter fastställts.

Information
De skyddsföreskrifter för Öresjö vattentäkt som finns inom vattenskyddsområdet gäller
parallellt med dessa föreskrifter.
Dessa föreskrifter gäller parallellt med miljöbalken och övriga förordningar och föreskrifter
gällande bekämpningsmedel, kemikaliehantering etc som är beslutade med stöd av
miljöbalken. Dessa föreskrifter gäller också parallellt med övriga förordningar inom
miljöområdet som är beslutade av EU.
Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap. miljöbalken om inte andra
ansvarsbestämmelser blir tillämpliga.
Kommunfullmäktiges beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

DEFINITIONER AV BEGREPP
Förorenade massor
Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor från ett förorenat område eller
efterbehandlingsprojekt, d.v.s. från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment
som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional
bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika
platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.

Hantering
Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av
tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning,
omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga
förfaranden.

Husbehovstäkt
Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas
inom den egna fastigheten för dess egna behov. Definitionen är inte kopplad till en volym. En
materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller
på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som husbehovstäkt (NFS 2003:2).

Bekämpningsmedel
Med kemiskt bekämpningsmedel avses, i enighet med miljöbalken, kemiska produkter som
är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar
skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.
Med biologiskt bekämpningsmedel avses, enligt 14 kap miljöbalken, en bioteknisk organism
som framställts särskilt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller
mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller
skada på egendom.

Lantbruksdjur
Med lantbruksdjur avses i dessa föreskrifter nötkreatur, häst, get, får eller svin samt pälsdjur
eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.
Med en djurenhet avses:














En mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads ålder,
Sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
Tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
Tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder,
Tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre,
En häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
Tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar,
Etthundra kaniner,
Etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre,
Tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
Tvåhundra slaktkycklingar,
Etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en
veckas ålder
Femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till
en veckas ålder





Tio får eller getter, sex månader eller äldre
Fyrtio lamm eller killingar upp till sex månader eller äldre
I fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring
motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid
beräkning av antalet djur ska det alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det
lägsta antalet djur.

Materialtäkt
Med materialtäkt avse i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, torv eller
andra jordarter.

Organiska växtnäringsämnen
Med organiska växtnäringsämnen avses stallgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt
urin) rötrest och övriga animaliska biprodukter.

Upplag
Med upplag avses i dessa föreskrifter tillfällig eller permanent förvaring direkt på marken
eller i vattnet av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd
miljöstatus eller andra förorenade produkter. Förvaring av hushållsavfall från enskilda
hushåll, vilket läggs i särskilda behållare för regelbunden sophämtning, är enligt dessa
föreskrifter inte att betrakta som upplag. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från
enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten.

Yrkesmässig
Yrkesmässig verksamhet kan bedrivas av såväl fysiska som juridiska personer. För att någon
ska anses yrkesmässigt bedriva en verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss
omfattning och varaktighet samt att den har ett fastställt vinstsyfte och är av självständig
karaktär. Förhållanden som tyder på yrkesmässig verksamhet:
-

Verksamheten bedrivs i bolagsform

-

Verksamhetsutövaren är bokföringsskyldig

-

Verksamhetsutövaren är momsredovisningsskyldig

Skyddsföreskrifter
Dalsjöfors vattenskyddsområde
Med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken har Kommunfullmäktige i Borås Stad
beslutat om fastställande av vattenskyddsområde för Dalsjöfors.
Med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken har Kommunfullmäktige i Borås Stad
beslutat om fastställande av skyddsföreskrifter inom Dalsjöfors
vattenskyddsområde.
Vattenskyddsområde för Dalsjöfors träder ikraft från och med 2017-10-01.
Mål
Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som innebär
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan
utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.

Syfte
Syftet med dessa föreskrifter och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk
för påverkan på Dalsjöfors vattentäkt inte uppstår så att vattnet efter normalt
reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning.

§1 Vattentäktszon
Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden.

§2 För vattnet skadliga ämnen

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Hantering av mer än 25 liter av för

Hantering av mer än 250 liter av för grund-

grund- eller ytvattnet skadliga ämnen

eller ytvattnet skadliga ämnen såsom

såsom petroleumprodukter,

petroleumprodukter, impregneringsmedel,

impregneringsmedel, lösningsmedel eller

lösningsmedel eller andra hälsoskadliga

andra hälsoskadliga eller miljöfarliga

eller miljöfarliga kemiska produkter får inte

kemiska produkter får inte ske utan

ske utan tillstånd av den kommunala

tillstånd av den kommunala nämnden för

nämnden för miljöfrågor.

miljöfrågor.

Oljetankar för

Oljetankar för

bostadsuppvärmningsändamål belägna

bostadsuppvärmningsändamål belägna

inomhus med tätt golv utan golvbrunn

inomhus med tätt golv utan golvbrunn

samt drivmedel i fordons eller

samt drivmedel i fordons eller

arbetsmaskiners egna bränsletankar är

arbetsmaskiners egna bränsletankar är

undantagna från kravet på tillstånd.

undantagna från kravet på tillstånd.
b

Förvaringstankar på eller i mark,

Förvaringstankar på eller i mark, stationära

stationära förbränningsmotorer etc.,

förbränningsmotorer etc., med tillhörande

med tillhörande rörledningar får inte

rörledningar får inte uppföras utan tillstånd

uppföras utan tillstånd från den

från den kommunala nämnden för

kommunala nämnden för miljöfrågor.

miljöfrågor. Uppförandet skall vara sådant

Uppförandet skall vara sådant att hela

att hela den lagrade volymen vid läckage

den lagrade volymen vid läckage säkert

säkert förhindras nå omgivningen.

förhindras nå omgivningen.

§3 Bekämpningsmedel

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Hantering av kemiska

Yrkesmässig hantering av kemiska

bekämpningsmedel är förbjuden.

bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd av

Undantag gäller för bruk

den kommunala nämnden för miljöfrågor.

inomhus.
b

Yrkesmässig hantering av
biologiska bekämpningsmedel får
inte ske utan tillstånd av den
kommunala nämnden för
miljöfrågor.

c

Jord- eller vattenslagning av

Jord- eller vattenslagning av med

med bekämpningsmedel

bekämpningsmedel behandlade plantor är

behandlade plantor är förbjuden.

förbjuden.

§4 Växtnäringsämnen

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Yrkesmässig spridning av organiska

Yrkesmässig spridning av organiska

växtnäringsämnen är förbjuden.

växtnäringsämnen får inte ske utan tillstånd
av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

b

c

Spridning av slam från reningsverk

Spridning av slam från reningsverk eller annan

eller annan avloppsanläggning är

avloppsanläggning inte ske utan tillstånd av

förbjuden.

den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Lagring av organiska

Lagring av organiska växtnäringsämnen utan

växtnäringsämnen är förbjuden.

tät anläggning är förbjuden.

Lagring av konstgödsel får inte ske
utan tillstånd av den kommunala
nämnden för miljöfrågor.
d

Djurhållning av minst fem

--

djurenheter lantbruksdjur får inte ske
utan tillstånd av den kommunala
nämnden för miljöfrågor.
e

Hantering av ensilage som kan avge

Hantering av ensilage som kan avge

pressvatten får inte ske utan tillstånd

pressvatten får inte ske utan tillstånd av den

av den kommunala nämnden för

kommunala nämnden för miljöfrågor.

miljöfrågor.

§5 Upplag

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Upplag med lagringstid över ett år av

--

bark, flis, spån, grot, timmer och
liknande utan tät täckning är
förbjuden. Upplag av träbaserade
produkter avsedda för uppvärmning
av den egna bostaden eller
motsvarande, på den egna tomten är
undantagna regleringen
b

Upplag av avfall, förorenade massor

Upplag av avfall, förorenade massor eller med

eller med massor med okänt

massor med okänt föroreningsinnehåll får ej

föroreningsinnehåll är förbjudet.

ske utan tillstånd av den kommunala nämnden
för miljöfrågor.

c

Upplag av asfalt, oljegrus, vägsalt

Upplag av asfalt, oljegrus, vägsalt och

och dammbindningsmedel och

dammbindningsmedel och därmed jämförbara

därmed jämförbara produkter är

produkter är förbjudet.

förbjudet.
d

Upplag av kalk är förbjudet.

--

e

Upplag av snö som härrör från

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor

trafikerade ytor utanför aktuell

utanför vattenskyddsområdet är förbjudet.

skyddszon är förbjudet.

§6 Avloppsanläggningar

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Etablering av anläggning för

Etablering av anläggning för infiltration eller

infiltration eller utsläpp av

utsläpp av hushållsspillvatten eller annat

hushållsspillvatten, dagvatten eller

spillvatten i marken får inte ske utan tillstånd

annat spillvatten i marken är

av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

förbjuden.

§7 Vägar och parkering

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Nyanläggning av väg får inte ske utan

Nyanläggning av väg får inte ske utan tillstånd

tillstånd av den kommunala nämnden

av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

för miljöfrågor.
b

Parkering eller uppställning av tungt

Parkering eller uppställning av arbetsfordon

fordon är förbjudet:

eller tungt fordon får inte ske utan tillstånd av



under en längre
sammanhängande tid än en

den kommunala nämnden för miljöfrågor:


än en vecka.

vecka


regelbundet återkommande
parkering.

Parkering eller uppställning på
hårdgjord yta med säker avrinning är
undantagen regleringen.

Under en längre sammanhängande tid



Regelbundet återkommande parkering.

§8 Materialtäkter och markarbeten

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Materialtäkt är förbjudet.

Materialtäkt är förbjudet. Husbehovstäkt får

Husbehovstäkt får ej ske utan

inte förekomma utan tillstånd av den

tillstånd av den kommunala nämnden

kommunala nämnden för miljöfrågor.

för miljöfrågor.
b

Schaktning och grävning i mark för

Schaktning och grävning i mark för

anläggningsarbeten överstigande en

anläggningsarbeten överstigande 150 m² får

yta på 150 m² får inte ske utan

inte ske utan tillstånd av den kommunala

tillstånd av den kommunala nämnden

nämnden för miljöfrågor.

för miljöfrågor.
c

d

Pålning, spontning och borrning får

Pålning, spontning och borrning får inte ske

inte ske utan tillstånd av den

utan tillstånd av den kommunala nämnden för

kommunala nämnden för miljöfrågor.

miljöfrågor.

Återfyllning med förorenade massor

Återfyllning med förorenade massor eller avfall

eller avfall är förbjuden.

är förbjuden.

§9 Energianläggningar och anläggningar för utvinning av
vatten

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Ny anläggning för lagring eller

Ny anläggning för lagring eller utvinning av

utvinning av värmeenergi eller kyla

värmeenergi eller kyla från jord, berg får inte

från berg är förbjuden, utvinning från

etableras utan tillstånd av den kommunala

jord får inte ske utan tillstånd av den

nämnden för miljöfrågor.

kommunala nämnden för miljöfrågor.
c

Ny anläggning för uttag av vatten

Ny anläggning för uttag av vatten från jord

från jord och berg är förbjuden.

och berg får inte etableras utan tillstånd av

Undantag gäller anläggning för den
allmänna vattenförsörjningen.

den kommunala nämnden för miljöfrågor.
Undantag gäller anläggning för den allmänna
vattenförsörjningen.

§10 Allmänna bestämmelser
a) Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av den kommunala nämnden för miljöfrågor.
b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till den
kommunala nämnden för miljöfrågor . I samband med sådan prövning kan nämnden
för miljöfrågor föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika
oacceptabel vattenförorening.

c)

Dispens från dessa föreskrifter kan medges av den kommunala nämnden för
miljöfrågor . I samband med sådan prövning kan nämnden för miljöfrågor föreskriva
särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening.

d) Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om motsvarande delar i
verksamheten tillståndsprövats enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 kapitel eller annan
förordning utfärdad med stöd av miljöbalken.
e) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom
vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om
de är av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska
göras till Räddningstjänsten och den kommunala nämnden för miljöfrågor. Inträffade
olyckor ska omedelbart rapporteras på telefonnummer 112.

§11 Skyltning
a) Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet samt där så behövs vid
vägar som passerar genom området ansvarar Borås Energi och Miljö AB,
vattentäktens huvudman, för att det finns skyltar som utmärker och informerar om
vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för detta (7 kap 22 §
miljöbalken). Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda
myndigheter och statliga verk.
b) Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska
skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna
tillhandahålls av vattentäktens huvudman.

§12 Övergångbestämmelser
a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § miljöbalken omedelbart då
vattenskyddsområdet träder ikraft, även om de överklagas.
b) Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet om
verksamheten blir tillståndspliktig genom dessa skyddsföreskrifter och inte redan var
tillståndspliktig i tidigare gällande skyddsföreskrifter.. Verksamheten får fortsätta att
bedrivas till två år efter ikraftträdandet av dessa skyddsföreskrifter. Därefter får
verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en
ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast två år efter ikraftträdande av
dessa skyddsföreskrifter.
c)

Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet om
verksamheten blir förbjuden genom dessa skyddsföreskrifter och inte redan var
förbjuden i tidigare gällande skyddsföreskrifter. Verksamheten får fortsätta att
bedrivas till och två år efter ikraftträdandet av dessa skyddsföreskrifter.. Därefter
får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från förbudet
senast två år efter ikraftträdande att dessa skyddsföreskrifter fastställts.

Information
De skyddsföreskrifter för Öresjö vattentäkt som finns inom vattenskyddsområdet gäller
parallellt med dessa föreskrifter.
Dessa föreskrifter gäller parallellt med miljöbalken och övriga förordningar och föreskrifter
gällande bekämpningsmedel, kemikaliehantering etc som är beslutade med stöd av
miljöbalken. Dessa föreskrifter gäller också parallellt med övriga förordningar inom
miljöområdet som är beslutade av EU.
Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap. miljöbalken om inte andra
ansvarsbestämmelser blir tillämpliga.
Kommunfullmäktiges beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

DEFINITIONER AV BEGREPP
Förorenade massor
Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor från ett förorenat område eller
efterbehandlingsprojekt, d.v.s. från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment
som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional
bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika
platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.

Hantering
Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av
tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning,
omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga
förfaranden.

Husbehovstäkt
Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas
inom den egna fastigheten för dess egna behov. Definitionen är inte kopplad till en volym. En
materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller
på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som husbehovstäkt (NFS 2003:2).

Bekämpningsmedel
Med kemiskt bekämpningsmedel avses, i enighet med miljöbalken, kemiska produkter som
är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar
skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.
Med biologiskt bekämpningsmedel avses, enligt 14 kap miljöbalken, en bioteknisk organism
som framställts särskilt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller
mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller
skada på egendom.

Lantbruksdjur
Med lantbruksdjur avses i dessa föreskrifter nötkreatur, häst, get, får eller svin samt pälsdjur
eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.
Med en djurenhet avses:














En mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads ålder,
Sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
Tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
Tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder,
Tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre,
En häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
Tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar,
Etthundra kaniner,
Etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre,
Tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
Tvåhundra slaktkycklingar,
Etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en
veckas ålder
Femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till
en veckas ålder





Tio får eller getter, sex månader eller äldre
Fyrtio lamm eller killingar upp till sex månader eller äldre
I fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring
motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid
beräkning av antalet djur ska det alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det
lägsta antalet djur.

Materialtäkt
Med materialtäkt avse i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, torv eller
andra jordarter.

Organiska växtnäringsämnen
Med organiska växtnäringsämnen avses stallgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt
urin) rötrest och övriga animaliska biprodukter.

Upplag
Med upplag avses i dessa föreskrifter tillfällig eller permanent förvaring direkt på marken
eller i vattnet av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd
miljöstatus eller andra förorenade produkter. Förvaring av hushållsavfall från enskilda
hushåll, vilket läggs i särskilda behållare för regelbunden sophämtning, är enligt dessa
föreskrifter inte att betrakta som upplag. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från
enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten.

Yrkesmässig
Yrkesmässig verksamhet kan bedrivas av såväl fysiska som juridiska personer. För att någon
ska anses yrkesmässigt bedriva en verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss
omfattning och varaktighet samt att den har ett fastställt vinstsyfte och är av självständig
karaktär. Förhållanden som tyder på yrkesmässig verksamhet:
-

Verksamheten bedrivs i bolagsform

-

Verksamhetsutövaren är bokföringsskyldig

-

Verksamhetsutövaren är momsredovisningsskyldig
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Riskanalys för Dalsjöfors vattentäkt
Borås stad

Översiktlig riskanalys enligt "Risk- och sårbarhetsanalys dricksvattenförsörjning", SLV okt 2007

Identifierade beaktansvärda riskobjekt/riskkällor

Översiktlig riskanalys vid vattentäkten

Riskkällor

Riskklass

S-klass

K-klass

Spridning av kemiska bekämpningsmedel (kyrkogård/jordbruk)

4

3

Riskklass 3

Olyckor på väg 1701

3

3

Riskklass 3

Dagvatten från väg 1701

4

2

Riskklass 2

Olyckor med farligt gods på väg 1701

1

4

Riskklass 2

Markarbeten

2

3

Riskklass 2

Enskilda avlopp

1

3

Riskklass 2

Hemkemikalier

1

3

Riskklass 2

Hantering av diesel och andra petroleumdrivmedel

3

2

Avsiktlig eller oavsiktlig skadlig åverkan på vattentäkten
Parkering och uppställning av fordon

1
4

4
1

Riskklass 2
Riskklass 2
Riskklass 1

Övrig hantering av naturgödsel

3

1

Riskklass 1

Övrig hantering av handelsgödsel

3

1

Riskklass 1

Spridning av naturgödsel

2

2

Riskklass 1

Utfyllning med orena massor

2

2

Riskklass 1

Spridning av handelsgödsel

2

2

Riskklass 1

Oljecisterner för uppvärmning

2

2

Riskklass 1

Farmartankar

2

1

Riskklass 1

Djurhållning

2

1

Riskklass 1

Övrig hantering av kemiska bekämpningsmedel
Energianläggningar i mark och berg
Fordonstvätt
Dagvatten från grusvägar
Mindre upplag av avfall
Sågverk (utan doppning/impregnering)
Träimpregnering

2
2
2
1
1
1
1

1
1
1
2
2
2
2

Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
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Kriterier för sannolikhetsklassning

Kriterier för konsekvensklassning

S1 - Okänd eller kan inte uteslutas.

K1 - Obetydlig påverkan på vattenkvaliteten, inga

S2 - Har inträffat de senaste 5 åren eller kan ske inom 10-50 år.

anmärkningar

S3 - Inträffar årligen eller har inträffat eller varit nära att inträffa

K2 - Tillfälliga anmärkningar som berör många

eller kan ske inom 1-10 år.

K3 - Otjänligt vatten som berör många

S4 - Förekommer nu och då.

K4 - Otjänligt vatten med fara för liv och hälsa

Riskmatris
Konsekvens
Sannolikhet

K1

K2

K3

K4

liten

medelstor

stor

mycket stor

S4 - mycket stor

Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 3

Riskklass 4

S3 - stor

Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 3

Riskklass 3

S2 - medelstor

Riskklass 1

Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 3

S1 - liten

Riskklass 1

Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 2

Risknivåerna i matrisen har följande innebörd:
Riskklass 1
Riskklass 2

Förenklad riskhantering - förebyggande åtgärder (t.ex egenkontroll och avvikelsehantering) ska upprätthållas.
Aktiv riskhantering - förebyggande och/eller förberedande åtgärder ska övervägas.

Riskklass 3

Risken måste reduceras - förebyggande och/eller förberedande åtgärder är nödvändiga.

Riskklass 4

Akut risk - förebyggande och/eller förberedande åtgärder måste genomföras omedelbart.
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Vattenskyddsområde för Dalsjöfors vattentäkt
Borås stad

Bilaga 4

Riskreducerande åtgärder

--X

Typer av riskreducerande åtgärder
Skyddsföreskrift
Verksamhet, Riskkälla
Bebyggelse
Sprdning av kemiska bekämpningsmedel från
kyrkogården
Hemkemikalier

Riskklass

Riskklass 3

X

Riskklass 2

X

Riskklass 2

X

Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1

X
X

Spridning av kemiska bekämpningsmedel

Riskklass 3

X

Övrig hantering av kemiska bekämpningsmedel

Riskklass 1

X

Spridning av naturgödsel

Riskklass 1

X

Övrig hantering av naturgödsel

Riskklass 1

X

Spridning av handelsgödsel

Riskklass 1

X

Övrig hantering av handelsgödsel

Riskklass 1

X

Djurhållning

Riskklass 1

Enskilda avlopp
Oljecisterner för uppvärmning
Farmartankar
Fordonstvätt
Parkering och uppställning av fordon
Övrig hantering av petroleumprodukter
Energianläggningar/värmepumpar i mark och berg
Jord- och skogsbruk

Trafik och transporter
Dagvatten från väg 1701
Dagvatten från grusvägar
Olyckor på väg 1701
Olyckor med farligt gods på väg 1701
Upplag och utfyllnad

Beredskapsplan
(Exempel)

Detaljerad
riskanalys
(Exempel)

ej aktuell åtgärd
lämplig åtgärd

Riktlinjer för planering

Tillsyn

Fysisk åtgärd

(Exempel)

(Exempel)

(Exempel)

Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon

Säker och godkänd hantering av
bekämpningsmedel.
Lämplig fövaring

Läge och utformning beaktas med
hänsyn till vattenskyddet, t.ex. i
samband med tillståndsprövning.

Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon eller inom
VSO

Anläggningar ska uppfylla miljöbalkens
krav

X
X

X
X
X

Riskklass 2
Riskklass 1
Riskklass 2
Riskklass 2

Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon
Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon
Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon
Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon
Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon
Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon
Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon

X
X

X
X
X
X

Mindre upplag av avfall

Riskklass 1

X

X

Utfyllning med orena massor

Riskklass 1

X

X

Riskklass 2

X

X

Dagvattenpolicy
Dagvattenpolicy

Säker hantering av naturgödsel.
Säker hantering av naturgödsel.

Dagvattendammar etc.
Dagvattendammar etc.
Höjning av vägstandard
Höjning av vägstandard

Anvisade leder för farligt gods.
Hänsyn vid prioritering av lämplig
markanvändning
Hänsyn vid prioritering av lämplig
markanvändning

Säker och godkänd hantering av
bekämpningsmedel.
Säker och godkänd hantering av
bekämpningsmedel.

Kontrollprogram

Lakvattendamm

Kontrollprogram

Täkter och markarbeten
Markarbete
Förorenad mark
Kontinuerlig läckage
Olyckor vid sanering
Extrem väderlek och klimatförändringar
Översvämning, höga flöden
Sabotage
Avsiktlig eller oavsiktlig skadlig åverkan på
vattentäkten
Dalsjöfors vattenskyddsområde

Riskklass 1
Riskklass 1

X
X

Riskklass 2
Riskklass 2

Hänsyn vid prioritering av lämplig
markanvändning
Kontrollprogram
Kontrollprogram

X
X

X

X

Lakvattendamm

Lämplig exploatering
Vattentäktzon inhägnad och låst
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1

Inledning
På uppdrag av Borås Energi & Miljö AB har Sweco Environment AB upprättat tekniskt
underlag samt förslag till nytt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Dalsjöfors
grundvattentäkt.

1.1

Bakgrund och motiv för inrättande av nytt vattenskyddsområde
Dalsjöfors vattentäkt försörjer Dalsjöfors, Äspered, Dannike, Gånghester, Målsryd och
Aplared samhällen med vatten. I händelse av att vattentäkten blir obrukbar finns i dag
ingen heltäckande reservvattentäkt. Det är därför mycket viktigt att vattentäkten får det
skydd som erfordras för att ytterligare öka tryggheten i den framtida vattenförsörjningen i
kommunen.
För Dalsjöfors grundvattentäkt finns ett vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter
fastställt av länsstyrelsen 1995. Avsikten är nu att se över detta vattenskyddsområde och
att anpassa avgränsning och skyddsföreskrifter till nu gällande krav och lagstiftning.
Syftet med vattenskyddsområdet är att skydda Dalsjöfors vattentäkt så att
råvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden
med skyddsföreskrifter möjliggör att målsättningen med EU:s och svensk lagstiftning
uppnås, genom att riskfyllda verksamheter och åtgärder regleras, så att vatten nu och i
framtiden kan användas för sitt ändamål. Genom att ett område förklaras som
1
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter :

1.2

o

stärks skyddet för vattenförekomsten

o

tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse

o

förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken

Uppdragets omfattning och genomförande
Uppdraget har omfattat upprättande av tekniskt underlag, översyn av det nu gällande
vattenskyddsområde och förslag till skyddsföreskrifter för Dalsjöfors grundvattentäkt i
enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer angivna i handbok för vattenskyddsområden.
För genomförande av uppdraget har följande moment utförts:

1



Teknisk beskrivning av vattentäkten
Sammanställning av befintligt material och information.



Hydrogeologisk beskrivning
Beskrivning av geologi, hydrogeologi, sårbarhet och skyddsbehov.



Identifiering och kartläggning av potentiella föroreningskällor
Riskinventering i fält samt sammanställning av befintligt material.



Översiktlig riskbedömning av väsentliga riskkällor för vattentäkten

Vattenskyddsområde. Handbok med allmänna råd. Naturvårdsverket 2010:5.
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1.3



Översyn och revidering av befintligt vattenskyddsområde



Översyn och revidering av befintliga skyddsföreskrifter

Underlagsmaterial
Utredningsarbetet har baserats på genomgång och analys av befintligt material enligt
nedan:
A. Dalsjöfors vattentäkt. Hydrogeologisk utredning, Etapp 2 – Provpumpning. Sweco
2010-03-09.
B. Dalsjöfors vattentäkt – Grundvattenmodellering, Etapp 1 – Upprättande av
numerisk grundvattenmodell. Sweco, 2011-03-17.
C. Dalsjöfors vattentäkt – reservvattentäkt för Borås. Sweco 2013-08-30.
D. Vänersborgs tingsrätt – Vattendomstolen, 1975-10-31 – Godkännande av
grundvattentäkt på fastigheten Toarp Stommen 2:1 i Toarp socken, Borås
kommun, Älvsborgs län, m m.
E. Beskrivningen till kartan över grundvattnet i Västra Götalands län, mellersta
delen, f.d. Älvsborgs län. SGU, 1998.
F. Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd om vattenskyddsområde,
Naturvårdsverket 2010:5.
G. Översiktsplan för Borås kommun, 2006.

1.4

Syfte och användning av denna tekniska beskrivning
Denna tekniska beskrivning är ett underlag för beslut till vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter. Syftet är inte att utgöra ett fullständigt eller tillräckligt underlag för att
bedöma specifika ansökningar om tillstånd enligt de skyddsföreskrifter som fastställs för
vattenskyddsområdet. Skälen är bl.a. att varje ansökan, verksamhet och plats utgör en
unik kombination av detaljerade förutsättningar som i alla varianter inte kan förutses i
detta underlag.
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1.5

Orienteringskarta

Vattentäkt

FIGUR 1. ORIENTERINGSKARTA MED LÄGE FÖR DALSJÖFORS VATTENTÄKT. ©ENIRO.
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2

Dalsjöfors vattentäkt

2.1

Uttagsbrunn
Grundvattentäkten i Dalsjöfors ligger vid Toarps mosse norr om Dalsjöfors samhälle. I
dag pumpas vattnet ur en grusfilterbrunn från 1971.
Dalsjöfors vattentäkt utgörs av två brunnar B1 och B2. Brunn B1 är ca 22,5 meter djup
och är utformad som en grusfilterbrunn med grusfilter från 14-22,5 meter under markytan
och slitsar på nivåerna 14,8-17,8 m och 19,3-22,3 m. De två filtren är monterade med ett
förlängningsrör på 1,5 meters längd mellan sig. Förlängningsrörets radie är 0,15 meter
medan radien på filternivån är 0,10 m. Kunskapen om brunnen är dock begränsad och
det saknas relationsritningar över brunnen, så det går inte med säkerhet att fastställa hur
brunnen är utformad.
B2 som ligger 13 m söder om B1 är reservbrunn. B2 har dock en sämre kapacitet och
råvattenkvalitet. En ny brunn kommer att borras norr om B1 under 2014-2015 för att
ersätta B2, se Figur 2.

FIGUR 2. ORIENTERINGSKARTA MED LÄGE FÖR BRUNNARNA B1 OCH B2 SAMT LÄGE FÖR
KOMMANDE RESERVBRUNN B3.
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2.2

Vattenbehandling
Från vattentäkten pumpas vattnet till vattenverket där vattnet filtreras och pH justeras.
Det pumpas sedan vidare till en lågreservoar varifrån det distribueras vidare till
konsumenterna. Vattnet kloreras vid behov.

2.3

Försörjningsområde
Vattentäkten försörjer ca 6 600 personer i samhällena Dalsjöfors, Äspered, Dannike,
Gånghester, Målsryd och Aplared med dricksvatten.

2.4

Vattenförbrukning
3

Den aktuella uttagen vattenmängd är i medeltal 2 000 m /dygn (23 l/s). Enligt
kommunens prognos kommer inte vattenbehovet att öka i framtiden.

2.5

Reservvattentäkt
Det finns ingen reservvattenförsörjning för Dalsjöfors distributionsområde.

2.6

Vattentäktens värde
Värdet på en vattentäkt beror bl.a. på uttagbara vattenmängder, nuvarande och framtida
vattenutnyttjande, kostnader för en alternativ vattentäkt med samma kvantitet och kvalitet
samt på tillgång på reservvattentäkter. För vattenförsörjningsändamål är utvinningsvärdet
av största intresse. Vattentäktens värde bestäms översiktligt av kostnaden för att ersätta
vattentäkten med ett likvärdigt alternativ i händelse av att den blir obrukbar.
Enligt Naturvårdsverkets indelningsgrund i fyra värdeklasser har Dalsjöfors vattentäkt ett
mycket högt skyddsvärde. Till vattentäkter med mycket högt skyddsvärde räknas
allmänna vattentäkter där reservalternativ saknas och större vattenförekomster med
planerad eller sannolik framtida allmän vattenförsörjning.

2.7

Ägandeförhållanden
Vattentäkten är belägen på fastighet Toarp 2:1 som ägs av Prästlönetillgångarna i Skara
stift. Borås Energi och Miljö AB avser dock att köpa fastigheten i framtiden.

2.8

Vattendom
2

För Dalsjöfors vattentäkt finns en vattendom från 1975 . Kommunen tillåts att avleda
3
3
3 000 m /d (ca 35 l/s) i medeltal per år dock högst 4 500 m /d (52 l/s) under ett och
samma dygn.

2

Dom VA 10/75, 1975-10-31
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2.9

Befintligt vattenskyddsområde
För Dalsjöfors vattentäkt finns ett vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter fastställda
av länsstyrelsen 1995, se Figur 3. Avgränsningen av skyddszoner och skyddsföreskrifter
ska nu anpassas till gällande krav och lagstiftning. Dalsjöfors vattenskyddsområde ligger
inom den tertiära skyddszonen för Öresjö och Ärtingens vattenskyddsområde.

FIGUR 3. BEFINTLIGT VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR DALSJÖFORS VATTENTÄKT,
FASTSTÄLLT AV LÄNSSTYRELSEN ÅR 1995.
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3

Hydrogeologisk beskrivning

3.1

Områdesbeskrivning
Dalsjöfors vattentäkt ligger i Rångedalaåns dalgång, ca 10 kilometer öster om Borås
tätort och ca 1 kilometer norr om Dalsjöfors samhälle. Dalgången sträcker sig i nordsydlig riktning från Rångedala till Dalsjöfors. Vid Dalsjöfors är dalgången mycket bred och
den smalnar av norr ut. I anslutning till vattentäkten är marken ganska flack och
marknivån ligger på ca 220 meter över havet. Dalgången omges av höjdområden med
nivåer på drygt 280 m, se Figur 4.

FIGUR 4. OMRÅDET I ANSLUTNING TILL DALSJÖFORS VATTENTÄKT ÄR FLACKT MEN
LUTAR MOT VATTENTÄKTEN VÄSTER DÄROM. FOTOT HAR TAGITS FRÅN NORDNORDOST
OCH ÄR RIKTAD MOT SYDSYDVÄST. VÄGEN TILL HÖGER ÄR VÄG 1701. VATTENTÄKTEN
LIGGER VÄNSTER OM BILDEN.

3.2

Markanvändning
Området kring Dalsjöfors vattentäkt består huvudsakligen av våtmark och jordbruksmark.
Väg 1701, kyrkan och kyrkogården ligger på höjdområden knappt 500 meter väster om
nordväst om täkten. Samlad bebyggelse finns i Dalsjöfors samhälle, ca 1 km sydväst om
vattentäkten. Markanvändningen visas i Figur 8.
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3.3

Geologi
Berggrunden i området utgörs av kristallina bergarter, främst gnejs. Större sprickzoner i
berggrunden förekommer främst i riktningarna NNO-SSV och O-V. Det är i dessa
sprickzoner som sjöar och dalgångar ligger.
3

Hela Borås kommun ligger över högsta kustlinjen . Det innebär att det inte finns
svallsediment avsatt i samband med landhöjning utan endast längs nutida stränder.
I området finns en isälvsavlagring lokaliserad till den stora sprickdalen med riktning NNOSSV. Denna benämns Rångedalaåsen. Isälvsavlagringarna är avsatta i tunnlar eller
sprickor vid isfronten och innehåller till största delen grova sediment. Rångedalaåsen är
ett stråk av isälvsavlagringar som kan följas från Borås via Gånghester och Dalsjöfors
förbi Rångedala och vidare norrut förbi Varnum till Fänneslunda. Vid Rångedala är åsen
ca 1 km bred. Bitvis är denna del av avlagringen smal och inte sammanhängande.
Vid Dalsjöfors och Toarp är dalgången utfylld med isälvssediment, se Figur 5. Längs den
västra dalsidan finns en tydlig åsformation. Öster om åsformationen är isälvsavlagringen
till stor del täckt av finmaterial i form av lera och silt, avsatt i en issjö som fanns i området
i samband med isavsmältiningen. Över lager av silt och lera finns organiska jordarter som
utgör Toarps mosse.
4

Undersökningsborrningar har utförts i området runt brunnarna . Strax norr om
vattentäkten består jordlagerföljden av torv (ca 2 meter) vilande på finsand och/eller
mellansand (8 till 13 meter) ovan grusig sand (2 till 8 meter). Sedan ökar andelen silt med
djupet. Strax öster respektive väster om B1 visade på mest mellansand med inslag av
finsand. Äldre borrningar nära befintlig brunn B1 har visat på i huvudsak mo, sand och
grus på djupet 11 m - 22 m.
På dalgångens sidor är den dominerande jordarten morän. Moränen är avsatt av
inlandsisen och den ligger direkt på berggrunden. Lokalt förekommer även stora områden
med berg i dagen eller med tunna moränlager (<0,5 m).

3

Den nivå som havet som högst hade i samband med avmältningen av senaste
inlandsisen.
4
Sweco 2010, 2012 och 2013
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FIGUR 5. JORDARTSFÖRDELNING I ANSLUTNING TILL DALSJÖFORS VATTENTÄKT. © SGU
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3.4

Hydrologi och grundvattenbildning
Vattentäkten för Dalsjöfors ingår i delavrinningsområdet ”Mynnar i Marsjön” som är drygt
2
47 km , se Figur 6.
Årsmedelnederbörden för SMHI:s station nr 7245 Borås, är ca 1110 mm. Enligt
beskrivningen till kartan över grundvattnet i Västra Götalands län, mellersta delen, är
5
5
avrinningen ca 500 mm/år. Nettonederbörden för området kan då uppskattas till
2
500 mm, vilket motsvarar 16 l/s och km .
I områden med grus och sand i ytan bedöms nettonederbörden till största delen bilda
grundvatten. Där grundvattenmagasinet täcks av finsediment är grundvattenbildningen
lägre.

5

Enligt SGU är avrinningen skillnaden mellan korrigerad nederbörd och verklig
avdunstning, vilket motsvarar summan av ytavrinning och grundvattenavrinning.
Avrinningen motsvarar nettonederbörden.
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FIGUR 6. DELAVRINNINGSOMRÅDE "MYNNAR I MARSJÖN" DÄR RÅNGEDALA OCH
DALSJÖFORS VATTENTÄKTER LIGGER. © VISS OCH ©LANTMÄTERIVERKET. ÄRENDE NR
MS2011/02599.
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3.5

Hydrogeologi
Dalsjöfors vattentäkt ligger i den södra delen av Rångedalaåsen. Den del av
Rångedalaåsen där vattentäkten ligger benämns också Häljeredsåsen. Den regionala
grundvattenströmningen i åsen sker från sydväst mot nordost.
I anslutning till vattentäkten har en rad undersökningar genomförts av Sweco under 20086,7,8
2013 . En kortare stegprovpumpningar av B1 utfördes 2009-05-06. Pumpningen
utfördes i 20 minuter, med startflödet 259 l/min (ca 4,3 l/s). Flödet ökades i flera steg för
att till slut vara 1640 l/min (ca 27,3 l/s). Avsänkningen efter 20 minuters pumpning var ca
1,5 meter i brunnen. Resultatet av stegprovpumpningen gav grundvattenmagasinets
9
-2
2
10
transmissivitet , T= 1,9·10 m /s samt att magasinskoefficient S = 0,0009. En längre
provpumpning utfördes under perioden 2009-11-04 till 2009-12-09 med ett totalt uttag på
ca 46 l/s fördelat på de två brunnarna B1 och B2. Avsänkningen i B1 var ca 2 meter.
Utvärderingen av transmissiviteten visar att den är relativt hög men normal för
isälvsmaterial under finsediment. Formationen har variationslika, men ändå relativt
homogena, egenskaper. De utvärderade egenskaperna är mest gynnsamma längst i
söder genom högst transmissivitet. De minst gynnsamma, med lägst transmissivitet, är i
närområdet till uttagsbrunnarna B1 och B2 samt åt norr och nordost.
-2
2
Mediantransmissiviteten är 3,8 ·10 m /s i hela området men cirka 30 % högre i söder.
Generellt kan sägas med utgångspunkt från magasinskoefficienterna att öppna
förhållanden råder på ett visst avstånd från vattentäkten både åt norr (>400 m) samt åt
söder (> 300 m). Närmare vattentäkten är det mer slutna förhållanden. Det fanns inget i
uppmätta avsänkningsförlopp som tyder på att akviferen i närområdet uppvisar någon
form av kanalströmning, d.v.s. att strömningen sker i t.ex. i en åsformation. Tillrinningen
förefaller tvärtom vara radiell inom det område det finns observationspunkter. Längre bort
bör dock akviferen få kontakt med Häljeredsåsen i väster.
I anslutning till uttagsbrunn B1 är grundvattenmagasinet slutet, men både åt norr samt åt
söder råder öppna förhållanden, vilket innebär att grundvattenbildningen kan ske över
hela ytan genom att nederbördsvatten infiltrerar i sand- och grusmaterialet och en stor del
av nettonederbörden kan därmed bilda grundvatten. Detta medför också att
isälvsavlagringarna är mycket sårbara för föroreningsutsläpp direkt på markytan genom
att det sker en snabb infiltration till grundvattenmagasinet.
Grundvattentillgången i området vid vattentäkten är god. Enligt resultaten av genomförd
provpumpning, grundvattenmodellering samt vattenbalansstudie bedöms den långsiktiga
kapaciteten till ca 50 l/s. Enligt SGU:s hydrogeologiska karta bedöms grundvattentillgången i området generellt till storleksordningen 25-125 l/s.
6

Dalsjöfors vattentäkt. Hydrogeologisk utredning, Etapp 2 – Provpumpning. Sweco 201003-09.
7
Dalsjöfors vattentäkt – Grundvattenmodellering, Etapp 1 – Upprättande av numerisk
grundvattenmodell. Sweco, 2011-03-17.
8
Dalsjöfors vattentäkt – reservvattentäkt för Borås. Sweco 2013-08-30.
9
Jordlagrets förmåga att leda fram grundvatten.
10
Magasinets förmåga att släppa ifrån sig vatten vid en trycksänkning
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Den opåverkade grundvattennivån är i dagsläget okänd då inga tester gjorts i ett ostört
läge. Strax innan stegprovpumpningen (2009-05-06) stängdes B1 av och då var nivån i
B1 ca 1 meter under rörets överkant. B2 var dock inte avstängt, vilket kan ha påverkat
grundvattennivån i B1.

3.6

Naturliga barriärer och sårbarhetsbedömning
Sårbarhet betecknar markens och vattnets känslighet för att påverkas av en förorening,
eller med andra ord, markens brist på förmåga att reducera en förorenings farlighet under
transporten i mark och vatten. Naturliga barriärer kan vara ett skyddande lerlager som
minskar ett områdes sårbarhet.
Större delen av grundvattenmagasinet, i vilket vattentäkten är belägen, är öppet och
saknar ett skyddande lerlager. Där grundvattenmagasinet är öppet är sårbarheten stor. I
anslutning till vattentäkten är grundvattenmagasinet täckt av finsediment. Sådana
områden är mindre sårbara. För att grundvattenmagasinet ska vara väl skyddat mot
föroreningar från markytan bör finmaterialets mäktighet uppgå till minst tre meter. De
geologiska förhållandena i anslutning till vattentäkten är växlande och därmed varierar
sårbarheten mycket lokalt.

3.7

Vattenkvalitet
Råvattnet från Dalsjöfors vattentäkt analyseras med avseende på alkalinitet, tubiditet,
färgtal, lukt, pH, karbonatsystem, konduktivitet, total hårdhet, UV transmitans, järn och
mangan samt mikroorganismer, koliforma bakterier, klorid. perfringens och E-coli.
Analysresultat från perioden 2007-2014 visar att pH-värdet i grundvattnet ligger på 7-8.
Råvattnet visar generellt på en bra kvalitet med tydlig grundvattenkaraktär. Vissa
parametrar är förhöjda i råvatten vid vissa tillfällen såsom järn och mangan. Ingen tydlig
variation av kvaliteten har observerats över tid.
11

Analyser från provpumpning visar att råvatten håller bra kvalitet. Vid provpumpning
ökade konduktiviteten, kalciumhalten och även alkaliniteten både i B1 och i B2. Vid B2
ökade järn- och manganhalten också efter några veckors pumpning. Vattenanalyserna
indikerade inte att det skulle vara någon påverkan från ytvatten.
12

I VISS benämns grundvattenförekomsten som vattentäkten är belägen i SE640381133905. Den kemiska och kvantitativa statusen i förekomsten är god och det bedöms
enligt VISS inte finnas någon risk att kemisk och kvantitativ status inte uppnås 2015 och
2021.

11

Dalsjöfors vattentäkt. Hydrogeologisk utredning, Etapp 2 – Provpumpning. Sweco
2010-03-09.
12
www.viss.lansstyrelsen.se
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4

Planbestämmelser och markanvändning
Konflikter gällande markanvändningen bottnar oftast i anspråk på att få använda samma
ytor för flera ändamål, t.ex. för bebyggelse, vägsträckning, industrilokalisering och
vattentäkter. En säker och hälsosam dricksvattenförsörjning är en nödvändig grund för ett
samhälles fortlevnad och utveckling och vattentäktens huvudman har skyldighet att säkra
vattnets kvalitet och konsumenternas hälsa. Detta innebär att skyddet av vattentäkten
kan komma i konflikt med andra verksamheter som kan påverka vattnet negativt genom
de restriktioner som läggs på verksamheterna.

4.1

Översiktsplan Borås kommun
Borås kommuns översiktsplan, ÖP06, antogs av kommunfullmäktige 2006-06-01. En ny
översiktsplan (ÖP15) är under arbete.
I ÖP06 nämns Borås kommun avser att ”värna grundvatten […] gentemot åtgärder som
negativt påverkar vattenkvalitén”.
Verksamhetsområden för VA finns för Dalsjöfors.
Gällande detaljplaner i området är P413, P448, P480, P532, P545, P590, P620, P670,
P691, P716, P832 och P858. Dessa detaljplaner gäller främst bostadsområden.
Detaljplanerna och vattentäkten bedöms inte strida mot varandra.

4.2

Skyddade områden
Skyddade områden, utöver vattenskyddsområden, förekommer inte inom vattentäktens
tillrinningsområde.
Ett riksintresse för framtida järnväg finns i området. Det gäller Götalandsbanan mellan
Linköping och Borås (förstudie).

4.3

Motstående intressen inom tillrinningsområdet
Utöver de motstående intressen än de som tas upp under kap. 5 har den planerade
Götalandsbanan identifierats som motstående intresse för Dalsjöfors vattentäkt.
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5

Inventering av potentiella riskkällor i anslutning till Dalsjöfors
vattentäkt

5.1

Genomförande
En översiktlig riskinventering genomfördes inom tillrinningsområdet till Dalsjöfors
vattentäkt 2014-09-03. Riskkällor inom tillrinningsområdet för Dalsjöfors vattentäkt
beskrivs nedan, både platsspecifika riskobjekt och risker som är förknippade med en viss
typ av markanvändning.

5.2

Riskkällor
Riskobjekten är platsbundna verksamheter eller företeelser som kan påverka yt- och
grundvattnets kvalitet. Riskkällor är icke-platsrelaterade riskobjekt. De verksamheter eller
företeelser som kan innebära risker i området kan grupperas i följande riskkällor:
o

Klimatförändringar och översvämningar

o

Sabotage, kris och krig

o

Vägar och transporter

o

Jord- och skogsbruk

o

Bebyggelse

o

Materialtäkter och andra markarbeten

o

Övriga riskkällor

De olika riskkällorna beskrivs och sammanställs nedan. Markanvändning och riskkällor
redovisas på karta i Figur 8.
5.2.1 Klimatförändringar och översvämningar
Mycket talar för att stora delar av Sverige går mot ett mildare och blötare klimat. Det
medför att risken för översvämningar ökar och att föroreningar därmed lättare kan spridas
till yt- och grundvatten. Mer extrema väderförhållanden leder till ökad risk för bl.a. häftiga
nederbördstillfällen och perioder av extrem torka. Extrema nederbördstillfällen kan
medföra följande risker, vilket också tidigare erfarenheter från perioder med höga
regnmängder visar:
o

Bräddning av avlopp

o

Stora dagvattenmängder

o

Översvämning och bortspolning av föroreningar från pågående och nedlagda
verksamheter på markområden i anslutning till vattendrag och sjöar

o

Ökad olycksfrekvens, t.ex. underminering av vägar

o

Ökad grumlighet i ytvattendrag
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Dalsjöfors vattentäkt ligger i ett våtmarksområde och norr om vattentäkten finns en öppen
vattenspegel. Området runt vattentäkten är flackt och låglänt och vid höga flöden i ån
svämmas området över. Den fastighet, på vilken vattentäkten är belägen, är dock utfylld
och marknivån ligger högre än omgivande mark, så risken för översvämning av själva
vattentäkten har minskats.
5.2.2 Sabotage, kris och krig
Vattenförsörjningen är en känslig sektor för sabotage och i samband med kris och krig.
Risker rör bland annat åverkan på fasta installationer vilket motverkas genom fysiskt
skydd. Eftersom området kring vattentäkten i nuläget inte är inhägnat och låst tas avsiktlig
och oavsiktlig skadlig åverkan på vattentäkten upp i riskanalysen i bilaga 3.
Dessa risker har i övrigt inte analyserats i denna rapport eftersom detta är ett
samhällsproblem och inte en specifik risk för denna vattentäkt. En särskild riskanalys som
fokuserar på risker i kris och krig rekommenderas. Detta bör inarbetas i kommunens
beredskapsplan. Även aktsamhet beträffande informationsspridning om vattentäktens
utformning och sårbarhet bör iakttas.
5.2.3 Vägar och transporter
Norr och väster om uttagsbrunnen går väg 1701, även kallad Boråsvägen. Vägen är en
sekundär länsväg med en årsmedeldygnstrafik på ca 3026 fordon varav ca 159 är tung
trafik. Det är inte känt hur stor andel som utgörs av farligt gods. Vägen är inte utpekad
som primär eller sekundär transportled för farligt gods, men det finns inget förbud mot
trafik med farligt gods. Trafikmängden på denna väg är relativt liten och sannolikheten för
att en olycka med farligt gods eller tungt fordon ska inträffa på vägen är mycket liten.
Konsekvensen av en sådan olycka kan dock bli mycket stor.
Norr om uttagsbrunnen på avståndet ca 200 meter går en mindre väg. Trafikmängden på
denna väg är mycket liten och den bedöms därför inte utgöra någon avsevärd risk för
vattentäkten.
5.2.4 Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruk utgör i olika delar av verksamheten varierande hot för vattentäkten.
Inom jordbruket är det framförallt spridning av bekämpningsmedel och växtnäring, främst
naturgödsel som kan förorsaka försämrad vattenkvalitet. Skogsbruket kan innebära en
risk för försämrad vattenkvalitet dels genom näringsläckage, dels genom markskador och
läckage från de arbetsfordon och tankar som används i verksamheten.
Jordbruksmark finns runt omkring uttagsbrunnen, som närmaste ca 300 meter.
Skogsområden finns i höjdområdena väster och öster om åsen.
Potentiella riskkällor i samband med jord- och skogsbruk är:
o

Bekämpningsmedel

o

Växtnäringsämnen
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o

Mobila bränsletankar

o

Kalhyggen

o

Upplag av timmer mm

o

Djurhållning

Bekämpningsmedel
Vissa tillåtna bekämpningsmedel har beaktansvärd hög toxicitet, vilket medför att de kan
komma att utgöra en risk för försämrad grundvattenkvalitet. Hantering av
bekämpningsmedel utgör en riskkälla. Skogsbruket står generellt sett endast för en liten
del av samhällets användning av bekämpningsmedel. Det är främst hantering av plantor
behandlade med bekämpningsmedel i anslutning till vattentäkten som utgör en risk.
Växtnäringsämnen
Det finns huvudsakligen två typer av gödselmedel; handelsgödsel (kemiskt framställt) och
naturgödsel (djurspillning). Naturliga gödselmedel utgör en risk för vattenkvaliteten främst
genom dess innehåll av mikrobiella föroreningar, vilka kan överleva under lång tid. Alla
typer av växtnäringsämnen utgör dock en risk för spridning av t.ex. kväve till grundvattnet.
Mobila bränsletankar
Mobila tankar för petroleumprodukter inom jord- och skogsbruksverksamhet, som enligt
gällande krav ska vara dubbelmantlade, medför en risk för grund- och ytvattenförorening
främst genom spill i samband med tankning och vid stöld.
Kalhyggen
Kalhyggen med körskador kan medföra en kraftigare avrinning från området med bl.a.
ökad transport av näringsämnen, organiskt material och partiklar som följd. Ett stort uttag
av biomassa kan bidra till försurning av yt- och grundvatten.
Timmerupplag
Upplag av timmer, bark, spån, flis etc. kan utgöra en risk för vattentäkten genom läckage
av bl.a. fenoler till grundvattnet.
Djurhållning
Ingen djurhållning har observerats i närheten av vattentäkten. Marken i anslutning till
vattentäkten används inte för närvarande som betesmark. Djurhållning kan dock utgöra
en risk i framtiden.
5.2.5 Bebyggelse
Överallt där människor bor och vistas förekommer en rad potentiella risker för en
närbelägen vattentäkt. Riskerna är dels förknippade med boende, dels med olika typer av
verksamheter. All sammalagd hantering av för yt- eller grundvattnet skadliga ämnen som
kan komma i kontakt med vattentäktens tillrinning utgör en risk för vattentäkten. Olyckor
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kan inträffa som orsakar stora utsläpp av skadliga ämnen, men även kontinuerliga diffusa
utsläpp riskerar att hota vattentäkten.
I uttagsbrunnens närområde förekommer ingen bebyggelse. Enstaka fastigheter finns i
olika riktningar runt vattentäkten, som närmast ca 150 meter nordväst om vattentäkten.
Samlad bebyggelse ligger ca 1 km sydväst om vattentäkten.
Eftersom bebyggelsen är ringa inom vattentäktens tillrinningsområde och avståndet till
bebyggelse är relativt stort bedöms verksamheter och företeelser förknippade med
bebyggelse inte utgöra någon beaktansvärd risk för vattentäkten.
5.2.6 Materialtäkter och andra markarbeten
I uttagsbrunnens närområde förekommer ingen materialtäkt. Närmaste täkt är en bergtäkt
som ägs av Rångedala Grus AB och ligger drygt 6 km norr om vattentäkten. Eftersom
avståndet till materialtäkter är stort och eftersom materialtäkter ligger nedströms
vattentäkten bedöms dessa verksamheter inte utgöra någon risk för vattentäkt.
Täktverksamheter kan dock utgöra en risk i framtiden.
Markarbeten som schaktning och borrning i anslutning till vattentäkten kan utgöra en risk
främst genom spill eller läckage av petroleumprodukter. Vid borrning kan täta lerlager
penetreras och en kontaktväg skapas från markytan till grundvattenmagasinet.
5.2.7 Övriga riskkällor
Kyrkan och kyrkogård ligger mindre än 500 meter norr och nordväst om vattentäkten, se
Figur 7. Kyrkogård är relativt stor och ligger uppströms vattentäkten. Användning av
bekämpningsmedel på kyrkogården utgör en risk.
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FIGUR 7. KYRKA OCH KYRKOGÅRD UPPSTRÖMS VATTENTÄKTEN. FOTOT HAR TAGITS
FRÅN SYDOST OCH ÄR RIKTAD MOT NORDVÄST.
13

Potentiellt förorenade områden finns i området . Vissa av områdena är riskklassade
14
enligt MIFO . Avståndet mellan förorenade områden och vattentäkten är stort, vilket
medför att risken för att de ska påverka vattentäkten är liten.

13
14



Ca 1,1 km sydost om vattentäkter låg tidigare ett sågverk utan
doppning/impregnering. Verksamheten är utpekad som ett potentiellt förorenat
område men har inte riskklassats.



Bensinstationer ligger ca 1,1 km sydväst om vattentäkten, 2,7 km norr om
vattentäkten och 3,6 km söder om vattentäkten. Verksamheterna är utpekade
som potentiella förorenade områden men har inte riskklassats.



Ca 1,6 km söder om vattentäkten ligger en träimpregnerings verksamhet.
Området har riskklass 3.



Avfallsdeponier ligger 2,1 km norr om vattentäkten respektive 4,3 km sydväst om
vattentäkten. Dessa områden har riskklass 2 respektive riskklass 3.



Ca 2,3 km sydväst om vattentäkten ligger en SPIMFAB bensinstation. Området
har riskklass 4.



Ca 2,7 km söder om vattentäkten ligger en textilindustri. Området har riskklass 1.

Länsstyrelsens WebbGIS.
Inventeringsmetodik framtagen av Naturvårdsverket.
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Bilvårdsanläggningar, verkstäder och åkerier ligger 3,2 km nordost om
vattentäkten, 3,4 km sydost om vattentäkten och 5,2 km sydost om vattentäkten.
Alla dessa områden har riskklass 3. Ytterligare bilvårdsanläggning, verkstad och
åkeri finns 4,5 km sydväst om vattentäkten. Området är utpekat som potentiellt
förorenat område men har inte riskklassats.



Verksamheter inom ytbehandling av metaller finns ca 3,3 km nordost om
vattentäkten och ca 4,2 km sydväst om vattentäkten. Områden är utpekade som
potentiella förorenade områden men har inte riskklassat.



Ca 3,7 km sydost om vattentäkten finns en grafisk industri. Området har riskklass
4. Ytterligare en grafisk industri finns 3,8 km sydost om vattentäkten. Området är
utpekat som potentiellt förorenat område men har inte riskklassats.



Ca 3,8 km norr om vattentäkten finns en skjutbana. Området är utpekat som
potentiellt förorenat område men har inte riskklassats.



Ca 3,8 km söder om vattentäkten ligger en förbränningsanläggning. Området är
utpekat som potentiellt förorenat område men har inte riskklassats.



Ca 5,3 km nordost om vattentäkten finns en verksamhet inom ytbehandling av
trä. Området är utpekat som potentiellt förorenat område men har inte
riskklassats.
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FIGUR 8. MARKANVÄNDNING OCH RISKKÄLLOR I ANSLUTNING TILL DALSJÖFORS
VATTENTÄKT. © LANTMÄTERIVERKET. ÄRENDE NR MS2011/02599.
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6

Riskbedömning

6.1

Skyddsbehov
Vattentäktens värde och sårbarhet styr omfattningen av skyddsbehovet. Förekomst av
riskkällor i vattentäktens närområde är också styrande för skyddsbehovet.
Dalsjöfors vattentäkt har ett mycket högt skyddsbehov som allmän vattentäkt där
dessutom reservvattenförsörjning saknas.
Inom stora delar av grundvattenmagasinet saknas helt naturligt skydd i form av mäktiga
lerlager. Dessa områden är mycket sårbara och skyddsbehovet är stort.

6.2

Riskbedömning Dalsjöfors vattentäkt
För Dalsjöfors vattentäkt baseras riskbedömningen på resultatet av den riskanalys som
presenteras i bilaga 3. I riskanalysen identifieras och värderas väsentliga risker för
vattentäkten. Modellen för riskanalysen baseras på Livsmedelsverkets handbok ”Riskoch sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”. Fyra olika sannolikhetsklasser och fyra
olika konsekvensklasser utifrån specificerade kriterier i Livsmedelsverkets handbok har
använts för att kategorisera riskkällorna. Dessa resulterar teoretiskt i 16 kombinationer av
sannolikhet och konsekvens, vilka kategoriseras i fyra nivåer av risk, se bilaga 3. För
respektive riskkälla har en översiktlig sannolikhetsbedömning och konsekvensbedömning
genomförts. Sannolikhetsbedömningen (vald sannolikhetsklass) baseras på
nedanstående faktorer, vilka tillsammans uttrycker sannolikheten för att en oönskad
händelse bedöms kunna inträffa.
o

Sannolikhet för riskförekomst inom vattentäktens tillrinningsområde

o

Sannolikhet för emission vid riskförekomst inom vattentäktens tillrinningsområde

o

Sannolikhet för ogynnsam transportmöjlighet till vattentäkten

Konsekvensbedömningen baseras på nedanstående faktorer, vilka tillsammans
bestämmer den negativa konsekvensen av en eventuell oönskad händelse för
vattentäkten.
o

Markens och vattnets sårbarhet uttryckt som systemets inneboende känslighet
för påverkan

o

Avståndets inverkan på reduktion av föroreningen genom nedbrytning,
fastläggning och spädning fram till vattenuttaget

o

Emissionens inneboende förmåga att motstå nedbrytning och fastläggning

o

Emissionens farlighet

o

Belastning, mängd, volym av emissionen

o

Utbredning av riskförekomst
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Utifrån resultatet av riskanalysen bedöms de största riskerna med avseende på
Dalsjöfors grundvattentäkt vara:


Spridning av bekämpningsmedel på närliggande jordbruksmark och kyrkogård.



Olyckor på väg 1701 i anslutning till vattentäkten.

Det finns idag en kyrkogård och öppen mark i anslutning till vattentäkten. Risk kopplad till
hantering av bekämpningsmedel kan inte uteslutas. Hantering av bekämpningsmedel är
därmed en potentiell risk.
Vid olyckor på väg 1701 kan petroleumprodukter spridas till grundvattnet om det översta
jordlagret är genomsläppligt. Det finns ett skyddande torvlager i vattentäktens närområde.
Grundvattenmagasinet är dock öppet längre bort både åt norr (>400 m) samt åt söder
(> 300 m) och där finns därmed inget skydd mot föroreningar.
Förslag på riskreducerande åtgärder redovisas i bilaga 4.
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7

Utformning av vattenskyddsområde
Utifrån vattentäktens hydrogeologiska förhållanden samt resultatet av riskbedömningen
föreslås ett vattenskyddsområde enligt bilaga 2.

7.1

Krav och allmän metodik
Det övergripande målet med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är att preventivt
söka skydda en vattentäkt eller område möjligt för vattentäkt. Skydd av grundvattentäkter
regleras genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). Naturvårdsverket ger i sina allmänna
råd (2003:16) och handbok för vattenskyddsområden (2010:5) anvisningar för skydd av
vattentäkter.
Vattenskyddsområdet för en vattentäkt bör i princip, enligt gällande råd och anvisningar
omfatta hela tillrinningsområdet. Av hydrogeologiska skäl begränsas ibland området när
skyddsförhållandena är goda, uppehållstiden är tillräcklig eller det annars inte är skäligt
att införa restriktioner inom så stora områden. Varje vattenskyddsområde som inte
omfattar hela tillrinningsområdet är dock alltid associerat med en viss risk att en
förorening precis utanför gränsen, som således inte omfattas av restriktionerna, inte
hinner dämpas tillräckligt mycket innan det når vattentäkten.

7.2

Vattenskyddsområdets skyddszoner
I Naturvårdsverkets handbok anges att avgränsningen och vattenskyddsområdet för en
grundvattentäkt bör resultera i fyra skyddszoner med olika restriktionsnivåer om inte
annat motiveras. En uppdelning av vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att
skyddsföreskrifterna blir mer nyanserade och skäliga, samt att lägre respektive högre
krav kan ställas på verksamheter inom olika områden beroende främst på närheten till
uttagsbrunnen.

7.2.1 Vattentäktszon
En vattentäktszon avgränsas som ett område kring en eller flera uttagsbrunnar. Syftet är
att säkra ett effektivt närskydd för vattentäkten. Vattentäktszonen skyddas mot obehöriga
på lämpligt sätt, t.ex. genom en låst inhägnad. Marken inom vattentäktszonen bör endast
disponeras av vattentäktsinnehavaren. Annan verksamhet än vattentäkt bör inte
förekomma inom detta område.
7.2.2 Primär skyddszon
Vid identifiering av primär skyddszon för grundvatten måste särskilt känsliga (sårbara)
områden beaktas. Syftet med den primära skyddszonen är att riskerna för akut förorening
minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas och åtgärder vidtas innan
föroreningen når vattentäktszonen med uttagsbrunnen. Gränsen mellan primär och
sekundär skyddszon sätts så att uppehållstiden från den primära zonen yttre gräns till
vattentäktszonen gräns beräknas vara minst 100 dygn.
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7.2.3 Sekundär skyddszon
Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller
att förbättra kvaliteten. Den sekundära skyddszonen avgränsas så att uppehållstiden från
skyddszonens yttre gräns till vattentäktszonen har en beräknad uppehållstid på minst ett
år.
7.2.4 Tertiär skyddszon
En tertiär skyddszon kan inrättas med syfte att omfatta resterande delar av
tillrinningsområdet för vattentäkten som inte omfattas av övriga skyddszoner. Syftet med
den tertiära skyddszonen är att även mark- och vattenutnyttjande som negativt kan
påverka vattenförekomster och vattentäkter i ett långt tidsperspektiv omfattas av
vattenskyddsområdet.

7.3

Arbetsmodell för avgränsning av skyddszoner

7.3.1 Tillrinningsområde
Den regionala grundvattenströmningen är riktad mot norr/nordost i åsens riktning.
Områden med isälvsmaterial i dagen utgör nybildningsområden för grundvatten, vilket
medför att stora delar av åsen uppströms vattentäkten är viktiga nybildningsområden.
Grundvattenmagasinet avgränsas i väster och öster av omgivande höjdområden. En viss
grundvattenbildning sker även inom moränområdena, men den är förhållandevis liten i
förhållande till den som sker i områden med isälvsmaterial i dagen. Mot väster och öster
kan därför tillrinningsområdet avgränsas vid isälvsmaterialet.
I vattentäktens närområde sker vid uttag, en relativt cirkulär strömning mot uttagsbrunnen
även om den är något uttraden i strömningsriktningen. I Figur 9 redovisas en principskiss
över grundvattenströmning i anslutning till uttagsbrunnar.
7.3.2 Transporttid i mark
Vid beräkning av grundvattenströmningens transporttid i marken har en analytisk modell
15
upprättats . För att avgränsa den primära och den sekundära skyddszonen uppströms
och nedströms vattentäkten motsvarande minst 100 dygn respektive 365 dygn har
transporthastigheten i isälvsmaterialet beräknats. Därefter har transportavstånd
motsvarande 100 dygn respektive 365 dygn uppskattats. Den naturliga tillströmningen av
grundvatten till vattentäkten bedöms ske i dalgångens riktning från sydväst mot nordost.
Skyddszonerna har därför en större utbredning i denna riktning.
3

Beräkningarna av transporttider görs för vattenuttag 3 000 m /dygn (35 l/s), enligt
-3
vattendom, hydraulisk konduktivitet 1,7 ·10 m/s, grundvattenmäktighet drygt 20 meter,
grundvattenbildning 400 mm/år och effektiv porositet 0,25.
15

Modellen baseras på flödestidsberäkning enligt EPA (625/R-94/001), citerad i
Krijgsman & Ferreira: ”A methodology for delineating wellhead protection areas” tagen
från Kreitler & Senger, modifierad efter Bear & Jacob.
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FIGUR 9. PRINCIPSKISS AV GRUNDVATTENSTRÖMNINGEN INVID DALSJÖFORS
GRUNDVATTENTÄKT. PILARNA I FIGUREN VISAR DEN BEDÖMDA
GRUNDVATTENSTRÖMNINGENS RIKTNING. OBSERVERA ATT FIGUREN INTE ÄR
SKALENLIG.

Beräkning av erforderliga flödessträckor uppströms vattentäkten motsvarande minst 100
respektive 365 dygn.
16

3

Grundvattenytans lutning vid det dimensionerande uttaget 3 000 m /dygn (35 l/s)
tillsammans med den hydrauliska konduktiviteten, det geologiska materialets effektiva
porositet och grundvattenmagasinets vattenförande mäktighet har beaktats.
Grundvattenytans lutning vid själva uttaget minskar med ökat avstånd från brunnarna,
vilket har beaktats vid beräkningen, se Figur 9.
Beräkningen ger att grundvattnet uppströms transporteras cirka 380 meter fram till
brunnen vid uppehållstiden 100 dygn och cirka 1200 meter fram till brunnen vid
uppehållstiden 365 dygn givet förutsättningarna. Den långsammare hastigheten i
sekundär skyddszon orsakas av att grundvattenytans lutning vid uttag avtar med ökat
16

Grundvattenytans lutning vid uttag är summan av den naturliga grundvattenlutningen
samt den av uttaget påverkade grundvattenlutningen. Den naturliga grundvattenlutningen
bedöms uppgå till ca 0,5 %. Den påverkade grundvattenlutningen, d.v.s. den lutning i
grundvattennivån som grundvattenuttaget ger upphov till har beräknats i analytisk modell
enligt nedan. Den påverkade grundvattenlutningen minskar med ökat avstånd från
brunnarna.
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avstånd från vattentäkten. Effekten blir att medelhastigheten till brunnarna är större
närmast vattentäkten genom den uttagsberoende delen av grundvattenytans lutning,
vilken är störst närmast uttagsbrunnen.
Beräkning av erforderliga flödessträckor nedströms vattentäkten motsvarande minst 100
respektive 365 dygn.
För en viss beräkningsbar sträcka nedströms brunnen sker en återströmning tillbaka mot
brunnen. Tillrinningsområdet sträcker sig nedströms till en punkt där den naturliga
grundvattengradienten, på grund av uttaget, påverkas att luta åt motsatt håll, det vill säga
mot vattentäkten. I denna punkt tar uttagsgradienten mot brunnen och den regionala
gradienten från brunnen ut varandra.
För denna beräkning har grundvattenytans lutning vid det dimensionerande uttaget
3
3 000 m /dygn (35 l/s) tillsammans med den hydrauliska konduktiviteten, det geologiska
materialets effektiva porositet och grundvattenmagasinets vattenförande mäktighet
beaktats.
Beräkningen ger att på ett avstånd av ca 250 meter nedströms vattentäkten vänder
3
grundvattnet vid ett uttag på 3 000 m /dygn (35 l/s) och strömmar mot uttagsbrunnen till
följd av uttaget utifrån vald transmissivitet och naturlig gradient. Detta gäller för ett års
grundvattenuttag. Motsvarande avstånd är ca 30 meter för 100 dygns uttag.

7.4

Avgränsning av skyddszoner för Dalsjöfors vattenskyddsområde

7.4.1 Vattentäktszon
Vattentäktszonen utgörs av den fastighet på vilken uttagsbrunnen och vattenverket ligger.
Detta område är redan idag inhägnat. När den nya brunnen har borrats kommer
vattentäktszonen utvidgas för att omfatta denna.
7.4.2 Primär skyddszon
Utgångspunkten för utformning av den primära skyddszonen är att den naturliga
grundvattenströmningen är från sydväst. För att uppnå en uppehållstid på 100 dygn bör
utsträckningen av zonen vara ca 380 meter uppströms vattentäkten och minst ca 30
meter nedströms vattentäkten.
7.4.3 Sekundär skyddszon
Även den sekundära skyddszonen är utformad med utgångspunkt att den naturliga
grundvattenströmningen sker från sydväst. För att uppnå en uppehållstid i marken på ca
365 dygn bör utsträckningen av zonen vara ca 1200 meter uppströms vattentäkten och
minst ca 250 meter nedströms.
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7.4.4 Tertiär skyddszon
De primära och sekundära skyddszonerna omfattar vattentäktens tillrinningsområde.
Någon tertiär skyddszon har därför inte föreslagits utan gränsen för sekundär skyddszon
utgör vattenskyddsområdets yttre begränsning.

7.5

Genomförande samt motiv till gränsdragningar
Nedanstående generella motiv har beaktats för vattenskyddsområdets principiella storlek.
Mot bakgrund av nedanstående, ej rangordnade motiv och med de redovisade aktuella
och prognostiserade riskerna, belastningar och riskkällornas lokalisering, bedömer vi att
vårt förslag till principiell storlek utifrån försiktighetsprincipen (miljöbalken 2 kap § 3) är
välmotiverat och inte orimligt. Inom vissa områden har motiven till gränsdragningen
bedömts nödvändiga att specificera ytterligare (avsnitt 7.5.2).

7.5.1 Strategi och generella motiv
1. Grundregeln är att vattenskyddsområdet i princip bör omfatta hela vattentäktens
tillrinningsområde.
2. Nödvändigheten av att bevara en god vattenkvalitet kan inte ifrågasättas.
Vattenskyddsområdet skall ha den storlek som behövs med hänsyn till syftet.
Syftet är att lämna garantier för att en så god kvalitet som möjligt på råvattnet kan
erhållas inom ramen för en samhällsekonomisk avvägning, så att råvattnet efter
normalt reningsförfarande kan användas för sitt ändamål
(dricksvattenframställning).
3. Vid dricksvattenframställning är det bättre att motverka en förorening snarare än
att eliminera den med ytterligare beredning.
4. Grundvatten skall kunna användas som en dricksvattentäkt enligt direktiv till
miljökvalitetsnormer för vatten (prop. 1997/98:145) (Miljödepartementet, 1999).
Ett vattenskyddsområde skall därför ha så stor utsträckning att detta kan uppnås
med hjälp av information, restriktioner och naturlig barriärförmåga. Storleken
avgörs av de riskkällor och belastningar som konstaterats, samt naturlig
barriärförmåga och skyddsåtgärder.
5. Hushållningsreglerna i miljöbalken innebär, trots att en avvägning skall göras
mellan det skyddande intresset och motstående intressen, att enbart ekonomiska
hänsynstaganden inte får äventyra de värden som man vill skydda. Vårt förslag
till vattenskyddsområde baseras på en tolkning av hur avvägningen praktiskt bör
göras, och är ett förslag med en associerad risk att vattenskyddet ändå inte kan
uppnås. Med nuvarande utformning bedöms den risken acceptabel och i linje
med lagstiftarens intentioner. Varje annan storlek innebär en annan risk att syftet
bakom vattenskyddet inte kan uppnås. I grunden är det en politisk fråga att göra
avvägningen mellan den risk man utsätter konsumenterna för samt de
restriktioner som nödvändigtvis uppkommer för att uppnå en viss riskreduktion.
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7.5.2 Platsspecifika motiv
Mot bakgrund av de hydrogeologiska förhållandena och resultatet av riskbedömningen
föreslås en primär och en sekundär skyddszon enligt Figur 10 och bilaga 2.

FIGUR 10. FÖRESLAGEN UTBREDNING AV VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR DALSJÖFORS
VATTENTÄKT. NUMRERING HÄNVISAR TILL MOTIVERING I TEXT. © LANTMÄTERIVERKET.
ÄRENDE NR MS2011/02599.
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I följande punktlista redogörs för platsspecifika motiv för gränsdragningen enligt
numrering i Figur 10.
P1

Den naturliga grundvattenströmningen är regionalt riktad mot norr/nordost, men
lokalt runt brunnen är området flackt och grundvattenströmningen är riktad mot
brunnen från alla riktningar. Detta bekräftas även av provpumpningarna. Enligt
beräkningen ovan har den erforderliga flödessträckan nedströms vattentäkten för
100 dygns uppehållstid beräknats till ca 30 meter. Väg 1701 har identifierats som
en av de största riskerna för vattentäkten, vilket motiverar att den primära
skyddszonen bör omfatta den del av vägen som rinner av mot lågpunkten i
anslutning till vattentäkten. Den gamla avgränsningen för primära skyddszonen
mot norr ligger minst 200 meter från vattentäkten och innefattar väg 1701, och
bedöms därmed som rimlig.

P2

Mot söder har den primära skyddszonen avgränsats så att uppehållstiden för 100
dygns grundvattenströmning uppnås. Denna sträcka är minst 380 meter enligt
beräkningarna ovan. Avgränsning har justerat jämfört med det gamla
vattenskyddsområdet för att följa mark- och fastighetsgränser.

S1

Mot väster har den sekundära skyddszonen avgränsats så att den omfattar hela
den sedimentsfyllda delen av dalgången. Gränsen ligger i sluttningen mellan
områden med morän och områden med isälvsmaterial. Grundvattenströmningen
från moränområdena på dalgångens västra sluttning till grundvattenmagasinet i
isälvsmaterialet är förhållandevis liten jämfört med grundvattenströmningen i
dalgången. Justering har därmed utförts jämfört med den gamla avgränsningen så
att gränsen för sekundära skyddszonen motsvarar gränsen för isälvsavlagringen.
Gränsen har anpassats till fastighetsgränser.

S2

Den naturliga grundvattenströmningen är regionalt riktad mot norr/nordost, men
lokalt runt brunnen är området flackt och grundvattenströmningen är riktad mot
brunnen från alla riktningar. Detta bekräftas även av provpumpningarna. Enligt
beräkningen ovan har den erforderliga flödessträckan nedströms vattentäkten för
365 dygns uppehållstid beräknats till ca 380 meter med återströmning mot
brunnen. Den sekundära skyddszonens avgränsning mot norr följer dock i stort sett
topografin så att områden med ytavrinning mot vattentäkten omfattas av
skyddszonen. En viss anpassning till fastighetsgränser har gjorts.

S3

Mot öster har den sekundära skyddszonen avgränsats så att den omfattar hela den
sedimentsfyllda delen av dalgången. Gränsen ligger i sluttningen mellan områden
med morän och områden med isälvsmaterial. Grundvattenströmningen från
moränområdena på dalgångens östra sluttning till grundvattenmagasinet i
isälvsmaterialet är förhållandevis liten jämfört med grundvattenströmningen i
dalgången. Justering har därmed utförts jämfört med den gamla avgränsningen så
att gränsen för sekundära skyddszonen motsvarar gränsen för isälvsavlagringen
Gränsen har anpassats till fastighetsgränser.
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S4

Den erforderliga flödessträckan för 365 dygns uppehållstid har beräknats till 1200
meter mot söder. Den gamla avgränsningen för sekundära skyddszonen mot söder
ligger minst 1300 meter från vattentäkten och bedöms därmed som rimlig. Den
gamla avgränsningen innefattar dock en extra fastighet vid det sydvästra hörnet av
vattenskyddsområdet. Denna fastighet bedöms inte behöva ingå i
vattenskyddsområdet då den ligger längre än 1200 meter från vattentäkten.
Orsaken till att den gamla avgränsningen gjordes så är att man följde
fastighetsgränserna och att dessa var annorlunda jämfört med idag.
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8

Bakgrund till valda skyddsföreskrifter
Genom att meddela skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde så bidrar det till att
EU:s och svensk lagstiftnings målsättningar för vattenskydd uppnås på så sätt att
riskfyllda verksamheter och åtgärder regleras. Riskfyllda verksamheter och åtgärder
regleras så att vattnet nu och i framtiden kan användas för dricksvattenändamål.
Syftena med att införa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt miljöbalken är
att:

8.1

o

Informera om allmänt gällande lagkrav på aktsamhet och allmän hänsyn.

o

Specificera krav på aktsamhet i form av skyddsföreskrifter inom just detta
vattenskyddsområde.

o

Bibehålla eller förbättra vattenkvaliteten och minska risken för förorening.

o

Identifiera olika intressen som vill använda mark och vatten.

o

Använda mark och vatten på bästa sätt.

Skyddsföreskrifterna syfte och funktion
Syftet med skyddsföreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller
risk för påverkan på Dalsjöfors vattentäkt inte uppstår så att vattnet efter normalt reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning. Skyddsföreskrifterna är såväl
föreskrivande som informerande. Dessa två funktioner gör att syftet med skyddsföreskrifterna uppnås. Utformningen av skyddsföreskrifterna har därför anpassats till dessa
funktioner.

8.2

Skyddsföreskrifterna restriktionsnivå

8.2.1 Generella krav
För att åstadkomma ett tillfredställande skydd för vattentäkten föreslås skyddsföreskrifter
enligt bilaga 1.
Skydd av vattentäkter regleras i stort genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap).
Naturvårdsverket ger anvisningar för skydd av ytvattentäkter i ”Naturvårdsverkets
handbok för vattenskyddsområden” samt de allmänna råden NFS 2003:16. För såväl ytsom grundvattentäkter beaktas även EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt EU:s ramdirektiv
är det övergripande syftet att se till att en "god ekologisk vattenstatus" uppnås och
bibehålls. Målet är även att förebygga försämring av vattnet även om vattnet idag har god
kvalitet.
8.2.2 Restriktionsnivå
Kommunens miljöpolitiska ambition bedöms ansluta till miljöbalkens nivå och
skyddsföreskrifterna grundar sig därför i princip på ”normalbestämmelserna” enligt NFS
2003:16 med anpassning till lokala förhållanden. Skyddsföreskrifterna beaktar befintliga
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risker, men de ska även vara framåtsyftande och underlag för planering och är därför
styrmedel även för verksamheter som idag inte är aktuella.
8.2.3 Anpassning av skyddsföreskrifterna till riskbedömningen
Riskbedömningen har speciellt lyft fram potentiell spridning av bekämpningsmedel på
jordbruksmark i anslutning till vattentäkten samt olycka med farligt gods eller tungt fordon
på väg 1701 som förhöjda risker för vattentäkten. Därför bör vattenskydds-föreskrifterna
anpassas till denna bedömning, i den mån miljöbalken och de allmänna råden NFS
2003:16 inte hanterar dessa risker på ett tillräckligt vis.
Eftersom skyddsföreskrifterna ska vara framåtsyftande regleras även verksamheter som
idag inte utgör en specifik risk för vattentäkten.

Sweco Environment AB
Vattenresurser, Göteborg

Helen Eklund

Elodie Bénac

Uppdragsledare

Handläggare

Nils Kellgren
Kvalitetsgranskare
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Skyddsföreskrifter
Rångedala vattenskyddsområde
Det rödmarkerade är borttaget i det reviderade förslaget.
Det grönmarkerade är sådant som är tillagt i det reviderade förslaget.
Med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken har Kommunfullmäktige i Borås Stad
beslutat om fastställande av vattenskyddsområde för Rångedala.
Med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken har Kommunfullmäktige i Borås Stad
beslutat om fastställande av skyddsföreskrifter inom Rångedala
vattenskyddsområde.
Vattenskyddsområde för Rångedala träder ikraft från och med 2017-10-01.
Mål
Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som innebär
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan
utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.

Syfte
Syftet med dessa föreskrifter och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk
för påverkan på Rångedala vattentäkt inte uppstår så att vattnet efter normalt
reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning.

§1 Vattentäktszon
Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden.

§2 För vattnet skadliga ämnen

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Hantering av mer än 25 liter av för

Hantering av mer än 250 liter av för grund-

grund- eller ytvattnet skadliga ämnen

eller ytvattnet skadliga ämnen såsom

såsom petroleumprodukter,

petroleumprodukter, impregneringsmedel,

impregneringsmedel, lösningsmedel eller

lösningsmedel eller andra hälsoskadliga

andra hälsoskadliga eller miljöfarliga

eller miljöfarliga kemiska produkter får inte

kemiska produkter får inte ske utan

ske utan tillstånd av den kommunala

tillstånd av den kommunala nämnden för

nämnden för miljöfrågor.

miljöfrågor.

Oljetankar för

Oljetankar för

bostadsuppvärmningsändamål belägna

bostadsuppvärmningsändamål belägna

inomhus med tätt golv utan golvbrunn

inomhus med tätt golv utan golvbrunn

samt drivmedel i fordons eller

samt drivmedel i fordons eller

arbetsmaskiners egna bränsletankar är

arbetsmaskiners egna bränsletankar är

undantagna från kravet på tillstånd.

undantagna från kravet på tillstånd.
b

Förvaringstankar på eller i mark,

Förvaringstankar på eller i mark, stationära

stationära förbränningsmotorer etc.,

förbränningsmotorer etc., med tillhörande

med tillhörande rörledningar får inte

rörledningar får inte uppföras utan tillstånd

uppföras utan tillstånd från den

från den kommunala nämnden för

kommunala nämnden för miljöfrågor.

miljöfrågor. Uppförandet skall vara sådant

Uppförandet skall vara sådant att hela

att hela den lagrade volymen vid läckage

den lagrade volymen vid läckage säkert

säkert förhindras nå omgivningen.

förhindras nå omgivningen.

§3 Bekämpningsmedel

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Hantering av kemiska

Yrkesmässig hantering av kemiska

bekämpningsmedel är förbjuden.

bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd av

Undantag gäller för bruk

den kommunala nämnden för miljöfrågor.

inomhus.
b

Yrkesmässig hantering av

Yrkesmässig hantering av biologiska

biologiska bekämpningsmedel får

bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd av

inte ske utan tillstånd av den

den kommunala nämnden för miljöfrågor.

kommunala nämnden för
miljöfrågor.
c

Jord- eller vattenslagning av

Jord- eller vattenslagning av med

med bekämpningsmedel

bekämpningsmedel behandlade plantor är

behandlade plantor är förbjuden.

förbjuden.

§4 Växtnäringsämnen

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Yrkesmässig spridning av organiska

Yrkesmässig spridning av organiska

växtnäringsämnen är förbjuden.

växtnäringsämnen får inte ske utan tillstånd
av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

b

c

Spridning av slam från reningsverk

Spridning av slam från reningsverk eller annan

eller annan avloppsanläggning är

avloppsanläggning inte ske utan tillstånd av

förbjuden.

den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Lagring av organiska

Lagring av organiska växtnäringsämnen utan

växtnäringsämnen är förbjuden.

tät anläggning är förbjuden.

Lagring av konstgödsel får inte ske
utan tillstånd av den kommunala
nämnden för miljöfrågor.
d

Djurhållning av minst fem

--

djurenheter lantbruksdjur får inte ske
utan tillstånd av den kommunala
nämnden för miljöfrågor.
e

Hantering av ensilage som kan avge

Hantering av ensilage som kan avge

pressvatten får inte ske utan tillstånd

pressvatten får inte ske utan tillstånd av den

av den kommunala nämnden för

kommunala nämnden för miljöfrågor.

miljöfrågor.

§5 Upplag

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Upplag med lagringstid över ett år av

--

bark, flis, spån, grot, timmer och
liknande utan tät täckning är
förbjuden. Upplag av träbaserade
produkter avsedda för uppvärmning
av den egna bostaden eller
motsvarande, på den egna tomten är
undantagna regleringen
b

Upplag av avfall, förorenade massor

Upplag av avfall, förorenade massor eller med

eller med massor med okänt

massor med okänt föroreningsinnehåll får ej

föroreningsinnehåll är förbjudet.

ske utan tillstånd av den kommunala nämnden
för miljöfrågor.

c

Upplag av asfalt, oljegrus, vägsalt

Upplag av asfalt, oljegrus, vägsalt och

och dammbindningsmedel och

dammbindningsmedel och därmed jämförbara

därmed jämförbara produkter är

produkter är förbjudet.

förbjudet.
d

Upplag av kalk är förbjudet.

--

e

Upplag av snö som härrör från

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor

trafikerade ytor utanför aktuell

utanför vattenskyddsområdet är förbjudet.

skyddszon är förbjudet.

§6 Avloppsanläggningar

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Etablering av anläggning för

Etablering av anläggning för infiltration eller

infiltration eller utsläpp av

utsläpp av hushållsspillvatten eller annat

hushållsspillvatten, dagvatten eller

spillvatten i marken får inte ske utan tillstånd

annat spillvatten i marken är

av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

förbjuden.

§7 Vägar och parkering

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Nyanläggning av väg får inte ske utan

Nyanläggning av väg får inte ske utan tillstånd

tillstånd av den kommunala nämnden

av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

för miljöfrågor.
b

Parkering eller uppställning av

Parkering eller uppställning av arbetsfordon

arbetsfordon eller tungt fordon är

eller tungt fordon får inte ske utan tillstånd av

förbjudet:

den kommunala nämnden för miljöfrågor:



under en längre



än en vecka.

sammanhängande tid än en
vecka


Under en längre sammanhängande tid



Regelbundet återkommande parkering.

regelbundet återkommande
parkering.

Parkering eller uppställning på
hårdgjord yta med säker avrinning är
undantagen regleringen.

§8 Materialtäkter och markarbeten

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Materialtäkt är förbjudet.

Materialtäkt är förbjudet. Husbehovstäkt får

Husbehovstäkt får ej ske utan

inte förekomma utan tillstånd av den

tillstånd av den kommunala nämnden

kommunala nämnden för miljöfrågor.

för miljöfrågor.
b

Schaktning och grävning i mark för

Schaktning och grävning i mark för

anläggningsarbeten överstigande en

anläggningsarbeten överstigande 150 m² får

yta på 150 m² får inte ske utan

inte ske utan tillstånd av den kommunala

tillstånd av den kommunala nämnden

nämnden för miljöfrågor.

för miljöfrågor.
c

d

Pålning, spontning och borrning får

Pålning, spontning och borrning får inte ske

inte ske utan tillstånd av den

utan tillstånd av den kommunala nämnden för

kommunala nämnden för miljöfrågor.

miljöfrågor.

Återfyllning med förorenade massor

Återfyllning med förorenade massor eller avfall

eller avfall är förbjuden.

är förbjuden.

§9 Energianläggningar och anläggningar för utvinning av
vatten

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Ny anläggning för lagring eller

Ny anläggning för lagring eller utvinning av

utvinning av värmeenergi eller kyla

värmeenergi eller kyla från jord, berg får inte

från berg är förbjuden, utvinning från

etableras utan tillstånd av den kommunala

jord får inte ske utan tillstånd av den

nämnden för miljöfrågor.

kommunala nämnden för miljöfrågor.
c

Ny anläggning för uttag av vatten

Ny anläggning för uttag av vatten från jord

från jord och berg är förbjuden.

och berg får inte etableras utan tillstånd av

Undantag gäller anläggning för den
allmänna vattenförsörjningen.

den kommunala nämnden för miljöfrågor.
Undantag gäller anläggning för den allmänna
vattenförsörjningen.

§11 Allmänna bestämmelser
a) Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av den kommunala nämnden för miljöfrågor.
b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till den
kommunala nämnden för miljöfrågor . I samband med sådan prövning kan nämnden
för miljöfrågor föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika
oacceptabel vattenförorening.
c)

Dispens från dessa föreskrifter kan medges av den kommunala nämnden för
miljöfrågor . I samband med sådan prövning kan nämnden för miljöfrågor föreskriva
särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening.

d) Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om motsvarande delar i
verksamheten tillståndsprövats enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 kapitel eller annan
förordning utfärdad med stöd av miljöbalken.
e) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom
vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om
de är av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska
göras till Räddningstjänsten och den kommunala nämnden för miljöfrågor. Inträffade
olyckor ska omedelbart rapporteras på telefonnummer 112.

§12 Skyltning
a) Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet samt där så behövs vid
vägar som passerar genom området ansvarar Borås Energi och Miljö AB,
vattentäktens huvudman, för att det finns skyltar som utmärker och informerar om
vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för detta (7 kap 22 §
miljöbalken). Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda
myndigheter och statliga verk.

b) Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska
skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna
tillhandahålls av vattentäktens huvudman.

§13 Övergångbestämmelser
a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § miljöbalken omedelbart då
vattenskyddsområdet träder ikraft, även om de överklagas.
b) Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet om
verksamheten blir tillståndspliktig genom dessa skyddsföreskrifter och inte redan var
tillståndspliktig i tidigare gällande skyddsföreskrifter.. Verksamheten får fortsätta att
bedrivas till två år efter ikraftträdandet av dessa skyddsföreskrifter. Därefter får
verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en
ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast två år efter ikraftträdande av
dessa skyddsföreskrifter.
c)

Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet om
verksamheten blir förbjuden genom dessa skyddsföreskrifter och inte redan var
förbjuden i tidigare gällande skyddsföreskrifter. Verksamheten får fortsätta att
bedrivas till och två år efter ikraftträdandet av dessa skyddsföreskrifter.. Därefter
får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från förbudet
senast två år efter ikraftträdande att dessa skyddsföreskrifter fastställts.

Information
De skyddsföreskrifter för Öresjö vattentäkt som finns inom vattenskyddsområdet gäller
parallellt med dessa föreskrifter.
Dessa föreskrifter gäller parallellt med miljöbalken och övriga förordningar och föreskrifter
gällande bekämpningsmedel, kemikaliehantering etc. som är beslutade med stöd av
miljöbalken. Dessa föreskrifter gäller också parallellt med övriga förordningar inom
miljöområdet som är beslutade av EU.
Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap. miljöbalken om inte andra
ansvarsbestämmelser blir tillämpliga.
Kommunfullmäktiges beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

DEFINITIONER AV BEGREPP
Förorenade massor
Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor från ett förorenat område eller
efterbehandlingsprojekt, d.v.s. från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment
som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional
bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika
platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.

Hantering
Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av
tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning,
omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga
förfaranden.

Husbehovstäkt
Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas
inom den egna fastigheten för dess egna behov. Definitionen är inte kopplad till en volym. En
materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller
på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som husbehovstäkt (NFS 2003:2).

Bekämpningsmedel
Med kemiskt bekämpningsmedel avses, i enighet med miljöbalken, kemiska produkter som
är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar
skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.
Med biologiskt bekämpningsmedel avses, enligt 14 kap miljöbalken, en bioteknisk organism
som framställts särskilt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller
mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller
skada på egendom.

Lantbruksdjur
Med lantbruksdjur avses i dessa föreskrifter nötkreatur, häst, get, får eller svin samt pälsdjur
eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.
Med en djurenhet avses:














En mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads ålder,
Sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
Tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
Tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder,
Tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre,
En häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
Tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar,
Etthundra kaniner,
Etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre,
Tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
Tvåhundra slaktkycklingar,
Etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en
veckas ålder
Femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till
en veckas ålder





Tio får eller getter, sex månader eller äldre
Fyrtio lamm eller killingar upp till sex månader eller äldre
I fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring
motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid
beräkning av antalet djur ska det alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det
lägsta antalet djur.

Materialtäkt
Med materialtäkt avse i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, torv eller
andra jordarter.

Organiska växtnäringsämnen
Med organiska växtnäringsämnen avses stallgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt
urin) rötrest och övriga animaliska biprodukter.

Upplag
Med upplag avses i dessa föreskrifter tillfällig eller permanent förvaring direkt på marken
eller i vattnet av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd
miljöstatus eller andra förorenade produkter. Förvaring av hushållsavfall från enskilda
hushåll, vilket läggs i särskilda behållare för regelbunden sophämtning, är enligt dessa
föreskrifter inte att betrakta som upplag. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från
enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten.

Yrkesmässig
Yrkesmässig verksamhet kan bedrivas av såväl fysiska som juridiska personer. För att någon
ska anses yrkesmässigt bedriva en verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss
omfattning och varaktighet samt att den har ett fastställt vinstsyfte och är av självständig
karaktär. Förhållanden som tyder på yrkesmässig verksamhet:
-

Verksamheten bedrivs i bolagsform

-

Verksamhetsutövaren är bokföringsskyldig

-

Verksamhetsutövaren är momsredovisningsskyldig

Skyddsföreskrifter
Rångedala vattenskyddsområde
Med stöd av 7 kap 21 § miljöbalken har Kommunfullmäktige i Borås Stad
beslutat om fastställande av vattenskyddsområde för Rångedala.
Med stöd av 7 kap 22 § miljöbalken har Kommunfullmäktige i Borås Stad
beslutat om fastställande av skyddsföreskrifter inom Rångedala
vattenskyddsområde.
Vattenskyddsområde för Rångedala träder ikraft från och med 2017-10-01.
Mål
Vattenskydd enligt miljöbalken syftar ytterst till att främja en hållbar utveckling som innebär
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan
utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl.

Syfte
Syftet med dessa föreskrifter och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller risk
för påverkan på Rångedala vattentäkt inte uppstår så att vattnet efter normalt
reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning.

§1 Vattentäktszon
Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden.

§2 För vattnet skadliga ämnen

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Hantering av mer än 25 liter av för

Hantering av mer än 250 liter av för grund-

grund- eller ytvattnet skadliga ämnen

eller ytvattnet skadliga ämnen såsom

såsom petroleumprodukter,

petroleumprodukter, impregneringsmedel,

impregneringsmedel, lösningsmedel eller

lösningsmedel eller andra hälsoskadliga

andra hälsoskadliga eller miljöfarliga

eller miljöfarliga kemiska produkter får inte

kemiska produkter får inte ske utan

ske utan tillstånd av den kommunala

tillstånd av den kommunala nämnden för

nämnden för miljöfrågor.

miljöfrågor.

Oljetankar för

Oljetankar för

bostadsuppvärmningsändamål belägna

bostadsuppvärmningsändamål belägna

inomhus med tätt golv utan golvbrunn

inomhus med tätt golv utan golvbrunn

samt drivmedel i fordons eller

samt drivmedel i fordons eller

arbetsmaskiners egna bränsletankar är

arbetsmaskiners egna bränsletankar är

undantagna från kravet på tillstånd.

undantagna från kravet på tillstånd.
b

Förvaringstankar på eller i mark,

Förvaringstankar på eller i mark, stationära

stationära förbränningsmotorer etc.,

förbränningsmotorer etc., med tillhörande

med tillhörande rörledningar får inte

rörledningar får inte uppföras utan tillstånd

uppföras utan tillstånd från den

från den kommunala nämnden för

kommunala nämnden för miljöfrågor.

miljöfrågor. Uppförandet skall vara sådant

Uppförandet skall vara sådant att hela

att hela den lagrade volymen vid läckage

den lagrade volymen vid läckage säkert

säkert förhindras nå omgivningen.

förhindras nå omgivningen.

§3 Bekämpningsmedel

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Hantering av kemiska

Yrkesmässig hantering av kemiska

bekämpningsmedel är förbjuden.

bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd av

Undantag gäller för bruk

den kommunala nämnden för miljöfrågor.

inomhus.
b

Yrkesmässig hantering av
biologiska bekämpningsmedel får
inte ske utan tillstånd av den
kommunala nämnden för
miljöfrågor.

c

Jord- eller vattenslagning av

Jord- eller vattenslagning av med

med bekämpningsmedel

bekämpningsmedel behandlade plantor är

behandlade plantor är förbjuden.

förbjuden.

§4 Växtnäringsämnen

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Yrkesmässig spridning av organiska

Yrkesmässig spridning av organiska

växtnäringsämnen är förbjuden.

växtnäringsämnen får inte ske utan tillstånd
av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

b

c

Spridning av slam från reningsverk

Spridning av slam från reningsverk eller annan

eller annan avloppsanläggning är

avloppsanläggning inte ske utan tillstånd av

förbjuden.

den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Lagring av organiska

Lagring av organiska växtnäringsämnen utan

växtnäringsämnen är förbjuden.

tät anläggning är förbjuden.

Lagring av konstgödsel får inte ske
utan tillstånd av den kommunala
nämnden för miljöfrågor.
d

Djurhållning av minst fem

--

djurenheter lantbruksdjur får inte ske
utan tillstånd av den kommunala
nämnden för miljöfrågor.
e

Hantering av ensilage som kan avge

Hantering av ensilage som kan avge

pressvatten får inte ske utan tillstånd

pressvatten får inte ske utan tillstånd av den

av den kommunala nämnden för

kommunala nämnden för miljöfrågor.

miljöfrågor.

§5 Upplag

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Upplag med lagringstid över ett år av

--

bark, flis, spån, grot, timmer och
liknande utan tät täckning är
förbjuden. Upplag av träbaserade
produkter avsedda för uppvärmning
av den egna bostaden eller
motsvarande, på den egna tomten är
undantagna regleringen
b

Upplag av avfall, förorenade massor

Upplag av avfall, förorenade massor eller med

eller med massor med okänt

massor med okänt föroreningsinnehåll får ej

föroreningsinnehåll är förbjudet.

ske utan tillstånd av den kommunala nämnden
för miljöfrågor.

c

Upplag av asfalt, oljegrus, vägsalt

Upplag av asfalt, oljegrus, vägsalt och

och dammbindningsmedel och

dammbindningsmedel och därmed jämförbara

därmed jämförbara produkter är

produkter är förbjudet.

förbjudet.
d

Upplag av kalk är förbjudet.

--

e

Upplag av snö som härrör från

Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor

trafikerade ytor utanför aktuell

utanför vattenskyddsområdet är förbjudet.

skyddszon är förbjudet.

§6 Avloppsanläggningar

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Etablering av anläggning för

Etablering av anläggning för infiltration eller

infiltration eller utsläpp av

utsläpp av hushållsspillvatten eller annat

hushållsspillvatten, dagvatten eller

spillvatten i marken får inte ske utan tillstånd

annat spillvatten i marken är

av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

förbjuden.

§7 Vägar och parkering

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Nyanläggning av väg får inte ske utan

Nyanläggning av väg får inte ske utan tillstånd

tillstånd av den kommunala nämnden

av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

för miljöfrågor.
b

Parkering eller uppställning av tungt

Parkering eller uppställning av arbetsfordon

fordon är förbjudet:

eller tungt fordon får inte ske utan tillstånd av



under en längre
sammanhängande tid än en

den kommunala nämnden för miljöfrågor:


än en vecka.

vecka


regelbundet återkommande

Under en längre sammanhängande tid



Regelbundet återkommande parkering.

parkering.

Parkering eller uppställning på
hårdgjord yta med säker avrinning är
undantagen regleringen.

§8 Materialtäkter och markarbeten

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Materialtäkt är förbjudet.

Materialtäkt är förbjudet. Husbehovstäkt får

Husbehovstäkt får ej ske utan

inte förekomma utan tillstånd av den

tillstånd av den kommunala nämnden

kommunala nämnden för miljöfrågor.

för miljöfrågor.
b

Schaktning och grävning i mark för

Schaktning och grävning i mark för

anläggningsarbeten överstigande en

anläggningsarbeten överstigande 150 m² får

yta på 150 m² får inte ske utan

inte ske utan tillstånd av den kommunala

tillstånd av den kommunala nämnden

nämnden för miljöfrågor.

för miljöfrågor.
c

d

Pålning, spontning och borrning får

Pålning, spontning och borrning får inte ske

inte ske utan tillstånd av den

utan tillstånd av den kommunala nämnden för

kommunala nämnden för miljöfrågor.

miljöfrågor.

Återfyllning med förorenade massor

Återfyllning med förorenade massor eller avfall

eller avfall är förbjuden.

är förbjuden.

§9 Energianläggningar och anläggningar för utvinning av
vatten

a

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

Ny anläggning för lagring eller

Ny anläggning för lagring eller utvinning av

utvinning av värmeenergi eller kyla

värmeenergi eller kyla från jord, berg får inte

från berg är förbjuden, utvinning från

etableras utan tillstånd av den kommunala

jord får inte ske utan tillstånd av den

nämnden för miljöfrågor.

kommunala nämnden för miljöfrågor.
c

Ny anläggning för uttag av vatten

Ny anläggning för uttag av vatten från jord

från jord och berg är förbjuden.

och berg får inte etableras utan tillstånd av

Undantag gäller anläggning för den
allmänna vattenförsörjningen.

den kommunala nämnden för miljöfrågor.
Undantag gäller anläggning för den allmänna
vattenförsörjningen.

§11 Allmänna bestämmelser
a) Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av den kommunala nämnden för miljöfrågor.
b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till den
kommunala nämnden för miljöfrågor . I samband med sådan prövning kan nämnden
för miljöfrågor föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika
oacceptabel vattenförorening.
c)

Dispens från dessa föreskrifter kan medges av den kommunala nämnden för
miljöfrågor . I samband med sådan prövning kan nämnden för miljöfrågor föreskriva
särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening.

d) Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om motsvarande delar i
verksamheten tillståndsprövats enligt miljöbalkens 9, 11 och 12 kapitel eller annan
förordning utfärdad med stöd av miljöbalken.
e) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom
vattenskyddsområdet ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om
de är av sådan omfattning att de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska
göras till Räddningstjänsten och den kommunala nämnden för miljöfrågor. Inträffade
olyckor ska omedelbart rapporteras på telefonnummer 112.

§12 Skyltning
a) Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet samt där så behövs vid
vägar som passerar genom området ansvarar Borås Energi och Miljö AB,
vattentäktens huvudman, för att det finns skyltar som utmärker och informerar om
vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för detta (7 kap 22 §
miljöbalken). Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda
myndigheter och statliga verk.

b) Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska
skylt finnas som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna
tillhandahålls av vattentäktens huvudman.

§13 Övergångbestämmelser
a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § miljöbalken omedelbart då
vattenskyddsområdet träder ikraft, även om de överklagas.
b) Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet om
verksamheten blir tillståndspliktig genom dessa skyddsföreskrifter och inte redan var
tillståndspliktig i tidigare gällande skyddsföreskrifter.. Verksamheten får fortsätta att
bedrivas till två år efter ikraftträdandet av dessa skyddsföreskrifter. Därefter får
verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en
ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast två år efter ikraftträdande av
dessa skyddsföreskrifter.
c)

Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet om
verksamheten blir förbjuden genom dessa skyddsföreskrifter och inte redan var
förbjuden i tidigare gällande skyddsföreskrifter. Verksamheten får fortsätta att
bedrivas till och två år efter ikraftträdandet av dessa skyddsföreskrifter.. Därefter
får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från förbudet
senast två år efter ikraftträdande att dessa skyddsföreskrifter fastställts.

Information
De skyddsföreskrifter för Öresjö vattentäkt som finns inom vattenskyddsområdet gäller
parallellt med dessa föreskrifter.
Dessa föreskrifter gäller parallellt med miljöbalken och övriga förordningar och föreskrifter
gällande bekämpningsmedel, kemikaliehantering etc. som är beslutade med stöd av
miljöbalken. Dessa föreskrifter gäller också parallellt med övriga förordningar inom
miljöområdet som är beslutade av EU.
Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap. miljöbalken om inte andra
ansvarsbestämmelser blir tillämpliga.
Kommunfullmäktiges beslut kan överklagas till Länsstyrelsen.

DEFINITIONER AV BEGREPP
Förorenade massor
Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor från ett förorenat område eller
efterbehandlingsprojekt, d.v.s. från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment
som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal eller regional
bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika
platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.

Hantering
Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av
tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning,
omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga
förfaranden.

Husbehovstäkt
Med husbehovstäkt avses i dessa föreskrifter sådant uttag av material som ska användas
inom den egna fastigheten för dess egna behov. Definitionen är inte kopplad till en volym. En
materialtäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller
på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas inte som husbehovstäkt (NFS 2003:2).

Bekämpningsmedel
Med kemiskt bekämpningsmedel avses, i enighet med miljöbalken, kemiska produkter som
är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar
skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.
Med biologiskt bekämpningsmedel avses, enligt 14 kap miljöbalken, en bioteknisk organism
som framställts särskilt för att förebygga eller motverka att djur, växter eller
mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller
skada på egendom.

Lantbruksdjur
Med lantbruksdjur avses i dessa föreskrifter nötkreatur, häst, get, får eller svin samt pälsdjur
eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.
Med en djurenhet avses:














En mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads ålder,
Sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
Tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
Tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder,
Tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre,
En häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
Tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar,
Etthundra kaniner,
Etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre,
Tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
Tvåhundra slaktkycklingar,
Etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en
veckas ålder
Femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till
en veckas ålder





Tio får eller getter, sex månader eller äldre
Fyrtio lamm eller killingar upp till sex månader eller äldre
I fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring
motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid
beräkning av antalet djur ska det alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det
lägsta antalet djur.

Materialtäkt
Med materialtäkt avse i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, torv eller
andra jordarter.

Organiska växtnäringsämnen
Med organiska växtnäringsämnen avses stallgödsel (fastgödsel, kletgödsel, flytgödsel samt
urin) rötrest och övriga animaliska biprodukter.

Upplag
Med upplag avses i dessa föreskrifter tillfällig eller permanent förvaring direkt på marken
eller i vattnet av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd
miljöstatus eller andra förorenade produkter. Förvaring av hushållsavfall från enskilda
hushåll, vilket läggs i särskilda behållare för regelbunden sophämtning, är enligt dessa
föreskrifter inte att betrakta som upplag. Detta gäller även komposterbart hushållsavfall från
enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten.

Yrkesmässig
Yrkesmässig verksamhet kan bedrivas av såväl fysiska som juridiska personer. För att någon
ska anses yrkesmässigt bedriva en verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss
omfattning och varaktighet samt att den har ett fastställt vinstsyfte och är av självständig
karaktär. Förhållanden som tyder på yrkesmässig verksamhet:
-

Verksamheten bedrivs i bolagsform

-

Verksamhetsutövaren är bokföringsskyldig

-

Verksamhetsutövaren är momsredovisningsskyldig
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Riskanalys för Rångedala vattentäkt
Borås stad

Översiktlig riskanalys enligt "Risk- och sårbarhetsanalys dricksvattenförsörjning", SLV okt 2007

Identifierade beaktansvärda riskobjekt/riskkällor

Översiktlig riskanalys vid vattentäkten

Riskkällor
Spridning av kemiska bekämpningsmedel (jordbruk)
Olyckor på väg 1818
Markarbete grustag
Spridning av kemiska bekämpningsmedel/ medel mot damning (grusplaner)
Dagvatten från väg 1818
Olyckor med farligt gods på väg 1818
Markarbeten nära vattentäkten
Läckage från kommunal avloppsledning
Utfyllning med orena massor
Parkering och uppställning av fordon
Spridning av handelsgödsel
Fordonstvätt
Energianläggningar i mark och berg
Spridning av naturgödsel på jordbruksmark
Hantering av diesel och andra petroleumdrivmedel
Övrig hantering av kemiska bekämpningsmedel
Oljecisterner för uppvärmning
Olyckor på riksväg 40
Olyckor med farligt gods på riksväg 40
Övrig hantering av naturgödsel
Övrig hantering av handelsgödsel
Djurhållning
Enskilda avlopp
Hemkemikalier
Dagvatten från grusvägar
Mindre upplag av avfall

Rångedala vattenskyddsområde

S-klass
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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K-klass
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
1
1
1
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Riskklass
Riskklass 2
Riskklass 2
Riskklass 2
Riskklass 2
Riskklass 2
Riskklass 2
Riskklass 2
Riskklass 2
Riskklass 2
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
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Riskanalys för Rångedala vattentäkt
Borås stad
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Kriterier för sannolikhetsklassning

Kriterier för konsekvensklassning

S1 - Okänd eller kan inte uteslutas.
S2 - Har inträffat de senaste 5 åren eller kan ske inom 10-50 år.
S3 - Inträffar årligen eller har inträffat eller varit nära att inträffa eller kan ske inom 1-10 år.
S4 - Förekommer nu och då.

K1 - Obetydlig påverkan på vattenkvaliteten, inga anmärkningar
K2 - Tillfälliga anmärkningar som berör många
K3 - Otjänligt vatten som berör många
K4 - Otjänligt vatten med fara för liv och hälsa

Riskmatris
Konsekvens
Sannolikhet

K1
liten

K2
medelstor

K3
stor

K4
mycket stor

S3 - stor

Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 3

Riskklass 3

S2 - medelstor

Riskklass 1

Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 3

S1 - liten

Riskklass 1

Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 2

Risknivåerna i matrisen har följande innebörd:
Riskklass 1
Riskklass 2
Riskklass 3
Riskklass 4

Förenklad riskhantering - förebyggande åtgärder (t.ex egenkontroll och avvikelsehantering) ska upprätthållas.
Aktiv riskhantering - förebyggande och/eller förberedande åtgärder ska övervägas.
Risken måste reduceras - förebyggande och/eller förberedande åtgärder är nödvändiga.
Akut risk - förebyggande och/eller förberedande åtgärder måste genomföras omedelbart.

Rångedala vattenskyddsområde

2014-11-24
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Vattenskyddsområde för Rångedala vattentäkt
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Riskreducerande åtgärder

--X

ej aktuell åtgärd
lämplig åtgärd

Typer av riskreducerande åtgärder

Verksamhet, Riskkälla
Bebyggelse
Läckage från kommunal avloppsledning
Hemkemikalier
Oljecisterner för uppvärmning
Fordonstvätt
Parkering och uppställning av fordon
Övrig hantering av petroleumprodukter
Energianläggningar/värmepumpar i mark och berg

Riskklass

Riskklass 2
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1

Skyddsföreskrift

Tillsyn

Fysisk åtgärd

(Exempel)

(Exempel)

(Exempel)
Försiktigthet vid markarbeten
Lämplig fövaring

X
X
X

Riskklass 1

X

Spridning av kemiska bekämpningsmedel (jordbruk)

Riskklass 2

X

Hantering av kemiska bekämpningsmedel

Riskklass 1

X

Spridning av naturgödsel

Riskklass 1

X

Hantering av naturgödsel

Riskklass 1

X

Spridning av handelsgödsel

Riskklass 1

X

Hantering av handelsgödsel

Riskklass 1

X

Djurhållning
Trafik och transporter
Dagvatten från väg 1818
Dagvatten från grusvägar
Olyckor på väg 1818
Olyckor på riksväg 40
Olyckor med farligt gods på riksväg 40
Upplag och utfyllnad

Riktlinjer för planering

X

X

Sprdning av kemiska bekämpningsmedel
(fotbollsplaner)
Jord- och skogsbruk

(Exempel)

Detaljerad
riskanalys
(Exempel)

X

Riskklass 1

Enskilda avlopp

Beredskaps-plan

Prioritering av tillsyn inom
vattenskyddsområdet
Säker och godkänd hantering av
bekämpningsmedel.
Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon
Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon
Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon
Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon
Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon
Prioritering av tillsyn inom
primär skyddszon

Säker och godkänd hantering av
bekämpningsmedel.
Säker och godkänd hantering av
bekämpningsmedel.
Säker hantering av naturgödsel.
Säker hantering av naturgödsel.

Riskklass 1
Riskklass 2
Riskklass 1
Riskklass 2
Riskklass 1
Riskklass 1

X
X
X

X
X
X
X
X

Mindre upplag av avfall

Riskklass 1

X

X

Utfyllning med orena massor

Riskklass 1

x

X

Markarbete

Riskklass 2

X

X

Förorenad mark
Kontinuerlig läckage
Olyckor vid sanering

Riskklass 1
Riskklass 1

Dagvattenpolicy
Dagvattenpolicy

Dagvattendammar etc.
Dagvattendammar etc.
Höjning av vägstandard

Hänsyn vid prioritering av lämplig
markanvändning
Hänsyn vid prioritering av lämplig
markanvändning

Täkter och markarbeten

Rångedala vattenskyddsområde

X
X

2014-11-24

Hänsyn vid prioritering av lämplig
markanvändning

Kontrollprogram

Kontrollprogram
Kontrollprogram

Lakvattendamm
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1

Inledning
På uppdrag av Borås Energi & Miljö AB har Sweco Environment AB upprättat tekniskt
underlag samt förslag till nytt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Rångedala
grundvattentäkt.

1.1

Bakgrund och motiv för inrättande av nytt vattenskyddsområde
Rångedala vattentäkt försörjer ca 330 personer i Rångedala med vatten. I händelse av att
vattentäkten blir obrukbar finns i dag ingen reservvattentäkt. Det är därför mycket viktigt
att vattentäkten får det skydd som erfordras för att öka tryggheten ytterligare i den
framtida vattenförsörjningen i kommunen.
För Rångedala vattentäkt finns ett vattenskyddsområde med tillhörande
skyddsföreskrifter fastställda av länsstyrelsen 1995. Avsikten är att nu se över
avgränsning och skyddsföreskrifter och att anpassa dem till nu gällande krav och
lagstiftning.
Syftet med vattenskyddsområdet är att skydda Rångedala vattentäkt så att
råvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden
med skyddsföreskrifter möjliggör att målsättningen med EU:s och svensk lagstiftning
uppnås, genom att riskfyllda verksamheter och åtgärder regleras, så att vatten nu och i
framtiden kan användas för sitt ändamål. Genom att ett område förklaras som
1
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter :

1.2

o

stärks skyddet för vattenförekomsten

o

tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse

o

förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken

Uppdragets omfattning och genomförande
Uppdraget har omfattat upprättande av tekniskt underlag och förslag till revidering av
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Rångedala grundvattentäkt i enlighet med
Naturvårdsverkets riktlinjer angivna i handbok om vattenskyddsområden. Utbredning av
befintligt vattenskyddsområde har utvärdetas och förändringar göra endast om
utbredningen inte anses ge vattentäkten tillräckligt skydd.
För genomförande av uppdraget har följande moment utförts:


Teknisk beskrivning av vattentäkten
Sammanställning av befintligt material och information.



Hydrogeologisk beskrivning
Beskrivning av geologi, hydrogeologi, sårbarhet och skyddsbehov.

1

Handbok om vattenskyddsområde. Handbok med allmänna råd. Naturvårdsverket
2010:5.
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1.3



Identifiering och kartläggning av potentiella föroreningskällor
Riskinventering i fält samt sammanställning av befintligt material.



Översiktlig riskbedömning av väsentliga riskkällor för vattentäkten



Utvärdering och förslag till vattenskyddsområde



Översyn och revidering av befintliga skyddsföreskrifter



Koppling mellan riskanalys och riskreducerande åtgärder

Underlagsmaterial
Utredningsarbetet har baserats på genomgång och analys av befintligt material enligt
nedan:
A. Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd om vattenskyddsområde,
Naturvårdsverket 2010:5.
B. Översiktsplan för Borås Stad, 2006.
C. Dricksvattenresurser inom Borås kommun, Sweco 2014.
D. Informationsbroshyr: Skyddsområde för Rångedala vattentäkt.
E. Svenskt Vatten P108, Introduktion till god desinficeringspraxis, GDP
F. Reservvattentäkt- beskrivning och jämförelse av alternativen Rångedalaåsen och
Nolåns dalgång, Scandiakonsult 1995.
G. SGU 1983, beskrivning till jordartskartan Borås SO
H. Värdering av förutsättningar för vattenförsörjning från Varnum, Finnekumla,
Rångedala och Falskog, Scandiakonsult, 1999-11-03

1.4

Syfte och användning av denna tekniska beskrivning
Denna tekniska beskrivning är ett underlag för beslut till vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter. Syftet är inte att utgöra ett fullständigt eller tillräckligt underlag för att
bedöma specifika ansökningar om tillstånd enligt de skyddsföreskrifter som fastställs för
vattenskyddsområdet. Skälen är bl.a. att varje ansökan, verksamhet och plats utgör en
unik kombination av detaljerade förutsättningar som i alla varianter inte kan förutses i
detta underlag.
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1.5

Orienteringskarta

FIGUR 1. ORIENTERINGSKARTA MED LÄGE FÖR RÅNGEDALA VATTENTÄKT. ©ENIRO.
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2

Rångedala vattentäkt

2.1

Uttagsbrunn
Rångedala vattentäkt består av en 14 m djup grusfilterbrunn, anlagd 1977. Brunnens
diameter är 182 mm. Den provpumpades i samband med borrningen och flödet
3
uppmättes till ca 8,3l/s (720 m /d).

2.2

Vattenbehandling
Vattenverket är beläget i anslutning till vattentäkten. Vattnet bereds genom luftning för att
driva bort radon och höja pH. Vattnet desinfekteras även med hjälp av UV-ljus.

2.3

Försörjningsområde
Rångedala vattentäkt försörjer ca 330 personer i Rångedala samhälle med vatten.

2.4

Vattenförbrukning
Det aktuella uttaget ur vattentäkten uppgår till 0,4 l/s (34 m3/d). Det framtida
försörjningsbehovet för Rångedala bedöms vara detsamma som nuvarande och uttaget
förväntas inte öka.

2.5

Reservvattentäkt
Reservvattenförsörjning till Rångedala samhälle vid händelse att Rångedala vattentäkt
blir obrukbar saknas.

2.6

Vattentäktens värde
Värdet på en vattentäkt beror bl.a. på uttagbara vattenmängder, nuvarande och framtida
vattenutnyttjande, kostnader för en alternativ vattentäkt med samma kvantitet och kvalitet
samt på tillgång på reservvattentäkter. För vattenförsörjningsändamål är utvinningsvärdet
av största intresse. Vattentäktens värde bestäms översiktligt av kostnaden för att ersätta
vattentäkten med ett likvärdigt alternativ i händelse av att den blir obrukbar.
Enligt Naturvårdsverkets indelningsgrund i fyra värdeklasser har Rångedala vattentäkt, i
egenskap av en allmän huvudvattentäkt, ett mycket högt skyddsvärde. Till vattentäkter
med mycket högt skyddsvärde räknas allmänna huvudvattentäkter, viktiga större enskilda
vattentäkter där reservalternativ saknas och större vattenförekomster med planerad eller
2
sannolik framtida allmän vattenförsörjning .

2.7

Ägandeförhållanden
Brunnen och tillhörande vattenverk är belägen på fastigheten Rångedala 1:23 som ägs
av Borås kommun.
2

Handbok om vattenskyddsområde. Handbok med allmänna råd. Naturvårdsverket
2010:5.
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2.8

Vattendom
Vattendom saknas för uttag från Rångedala vattentäkt.

2.9

Befintligt vattenskyddsområde
För Rångedala vattentäkt finns ett skyddsområde som fastställts av länsstyrelsen 1995.
Avgränsning och skyddsföreskrifter anpassas nu efter rådande krav och lagstiftning.
Rångedala vattentäkt är belägen inom sekundär skyddszon för Öresjö
vattenskyddsområde. Där vattenskyddsområdena överlappar varandra är det de
strängaste föreskrifterna som gäller.

Yttre zon
Inre zon
FIGUR 2. BEFINTLIGT VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR RÅNGEDALA VATTENTÄKT,
FASTSTÄLLT AV LÄNSSTYRELSEN ÅR 1995, WWW.BORAS.SE.
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3

Hydrogeologisk beskrivning

3.1

Områdesbeskrivning
Rångedala samhälle är beläget i Rångedalaåns dalgång, ca 20 km nordost om Borås.
Vattentäkten ligger ca 1 km söder om samhället i en flack del av dalgången. Marknivån i
anslutning till vattentäkten är ca 185 m.ö.h.

FIGUR 3. OMRÅDET I ANSLUTNING TILL RÅNGEDALA VATTENTÄKT ÄR FLACKT OCH
BESTÅR I ÖSTER AV JORDBRUKSMAKR. I BAKGRUNDEN SYNS RIKSVÄG 40
(RÅNGEDALABRON). FOTOT HAR TAGITS FRÅN VÄSTER.

3.2

Markanvändning
Rångedalaåns dalgång löper i nord-sydlig riktning i anslutning till Rångedalaåsen.
Markanvändningen i dalgången består av jordbruksmark som omges av skogsmark på
dess sidor, se Figur 4. I området kring vattentäkten finns enskilda hus. Samlad
bebyggelse finns närmast i Rångedala samhälle. Strax öster om täkten finns en idrottshall
och flera grusplaner. Söder om idrottsanläggningen finns en grustäkt på åsen.
Vattentäkten är belägen ca 150 m öster om väg 1818 och 500 m nordväst om riksväg 40.
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FIGUR 4 MARKANVÄNDNING VID RÅNGEDALA VATTENTÄKT. ©LANTMÄTERIVERKET.
ÄRENDE NR MS2011/02599.

3.3

Geologi
Berggrunden i området utgörs av kristallina bergarter, främst gnejs. Större sprickzoner i
berggrunden förekommer främst i riktningarna NNO-SSV och O-V. Det är i dessa
sprickzoner som sjöar och dalgångar ligger. Vid Rångedala har seismiska
undersökningar visat att bergytans läge varierar kraftigt. Jorddjupen i området är mellan 5
3
och 20 m. Jordmäktigheten är störst i områdets södra delar och minskar norrut.

3

Reservvattentäkt- beskrivning och jämförelse av alternativen Rångedalaåsen och
Nolåns dalgång, Scandiakonsult 1995.
repo001.docx 2012-03-2914
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4

Hela Borås kommun ligger över högsta kustlinjen . Det innebär att det inte finns
finkorniga jordarter som lera och silt i området. Det finns heller inte svallsediment avsatt i
samband med landhöjning.
Den dominerande jordarten i området är morän. Moränen är avsatt av inlandsisen och
den ligger direkt på berggrunden. Lokalt förekommer även stora områden med berg i
dagen eller med tunna moränlager (<0,5 m).
I området förekommer en isälvsavlagring, Rångedalaåsen, lokaliserad till en stor
sprickdal med riktning NNO-SSV. Isälvsavlagringarna är avsatta i tunnlar eller sprickor vid
isfronten och innehåller till största delen grova sediment. Rångedalaåsen är ett stråk av
isälvsavlagringar som kan följas från Borås via Gånghester och Dalsjöfors förbi
Rångedala och vidare norrut förbi Varnum till Fänneslunda. Åsen är belägen i den så
kallade Toarpsdalen och har en mycket varierande karaktär med både kullar, åsryggar,
deltan och flacka delar. Vid Varnum bildar isälvsavlagringen ett delta med flack överyta.
Tydliga ryggformer finns främst i den södra delen av Rångedalaåsen. I området kring
Falskog, strax söder om Rångedala blir åsen flackare och bredare. Här har omfattande
5
täktverksamhet bedrivits och åsen är i princip helt utbruten . Vid Rångedala är åsen ca 1
km bred och höjer sig maximalt 10 m över omgivningen.
Åsens många olika bildningsformer indikerar heterogena förhållanden där det grövre
materialet i åsen inte är sammanhängande över längre sträckor. Detta medför troligtvis
ett begränsat kontinuerligt grundvattenflöde längs dalgången. Vid Rångedala varierar
6
isälvsavlagringens mäktighet mellan 10-20 m.

4

Den nivå som havet som högst hade i samband med avmältningen av senaste
inlandsisen.
5
SGU 1983, beskrivning till jordartskartan Borås SO
6
Värdering av förutsättningar för vattenförsörjning från Varnum, Finnekumla, Rångedala
och Falskog, Scandiakonsult, 1999-11-03
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FIGUR 5. JORDARTSFÖRDELNING I ANSLUTNING TILL RÅNGEDALA VATTENTÄKT. © SGU

Åsens höjd sluttar från ca 240 m.ö.h. vid Toarp i söder till ca 185 m.ö.h. i höjd med
Rångedala för att nå sin lägsta nivå på ca 170 m.ö.h. vid Marsjöarna strax söder om
Varnum.

3.4

Hydrologi och grundvattenbildning
Årsmedelnederbörden för SMHI:s mätstation 7348 vid Rångedala är ca 900 mm. Enligt
beskrivningen till kartan över grundvattnet i Västra Götalands län, mellersta delen, är

repo001.docx 2012-03-2914
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7

5

avrinningen ca 500 mm/år. Nettonederbörden för området kan då uppskattas till
2
500 mm, vilket motsvarar 16 l/s och km .
I områden med sand och grus i ytan bedöms största delen av nettonederbörden bilda
grundvatten. Där grundvattenmagasinet täcks av finsediment är grundvattenbildningen
lägre.
Grundvattenbildning till vattentäkten sker främst i de områden där isälvsmaterial går i
dagen uppströms vattentäkten. Viss grundvattenbildning sker även i moränområdena på
dalgångens sidor, men denna är förhållandevis liten.

7

Avrinningen motsvarar nettonederbörden och är den maximala del vatten som kan bilda
grundvatten. Enligt SGU är avrinningen skillnaden mellan korrigerad nederbörd och verklig
avdunstning, vilket motsvarar summan av ytavrinning och grundvattenavrinning.
repo001.docx 2012-03-29
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FIGUR 6. DELAVRINNINGSOMRÅDE "MYNNAR I MARSJÖN" DÄR RÅNGEDALA OCH
DALSJÖFORS VATTENTÄKTER LIGGER. © VISS OCH ©LANTMÄTERIVERKET. ÄRENDE NR
MS2011/02599.

3.5

Hydrogeologi
8

Rångedalaåsen utgör enligt VISS två skilda grundvattenförekomster, FänneslundaRångedala och Rångedala-Dalsjöfors. Rångedala vattentäkt är belägen i den södra
grundvattenförekomsten, Rångedala-Dalsjöfors. Enligt SGU:s hydrogeologiska karta över
området bedöms grundvattentillgången i denna del av åsen generellt vara 25-125 l/s.
Den regionala grundvattenströmningen i åsen sker från sydväst mot nordost.

8

Vatteninformationssystem Sverige, vattenmyndigheternas databas för information om
vattenförekomster och deras statusklassningar, www.viss.lansstyrelsen.se.
repo001.docx 2012-03-2914
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9

Vid tidigare undersökningar har värden på den hydrauliska konduktiviteten i åsen norr
-4
-5
om Rångedala kyrka (nordväst om vattentäkten) erhållits till mellan 2,6 * 10 till 8 * 10
m/s.
Då isälvmaterialet vid Rångedala är avsatt på dalgångens västra sluttning strömmar
grundvattnet vid vattentäkten lokalt från väster, ner mot Rångedalaån.
10

Rångedala vattentäkt har provpumpats med ett uttag på 8,3 l/s . Seismiska
undersökningar i området visar att jorddjupen är mycket varierande och att det inte finns
förutsättningar för större grundvattenuttag.

3.6

Naturliga barriärer och sårbarhetsbedömning
Sårbarhet betecknar markens och vattnets känslighet för att påverkas av en förorening,
eller med andra ord, markens brist på förmåga att reducera en förorenings farlighet under
transporten i mark och vatten. Naturliga barriärer kan vara ett skyddande lerlager som
minskar ett områdes sårbarhet.
Vid Rångedala utgörs åsen av ett öppet grundvattenmagasin utan skyddande lerlager.
Detta innebär att sårbarheten är hög.

3.7

Vattenkvalitet
Vatten från Rångedala vattentäkt provtas i vattenverket både innan och efter rening samt
vid Rångedalaskolan.
Råvattnet analyseras en gång per år med avseende på pH, alkalinitet, färg, järn, mangan,
hårdhet och turbiditet. Mikrobiologiska parametrar som odlingsbara mikroorganismer,
koliforma mikroorganismer, Cl. perfringens och E. coli analyseras fyra gånger per år.
Vattenanalyserna visar inga tydliga trender i kemisk eller mikrobiologisk status.
Järnhalten i råvattnet har vid några tillfällen överstigit gränsvärdet för tjänligt med
anmärkning (0,1 mg/l). pH ligger mellan 6,7 och 7,9.
Antalet odlingsbara mikroorganismer (vid 22 ⁰C) har vid ett tillfälle nått gränsvärdet på 10
cfu/ml, ingen förekomst av övriga mikrobiologiska parametrar har kunnat påvisas i
råvattnet.
2013 genomfördes en GDP-analys av Rångedala vattenverk. Resultatet visade att
tillräcklig barriärhöjd i vattenverket saknades vilket innebär att vattentäktens skydd mot
mikrobiologisk smitta inte är tillräckligt. Enligt Svenskt Vattens publikation P108 –
”Introduktion till god desinfektionspraxis” kan administrativa åtgärder i vattentäkten såsom
vattenskyddsföreskrifter ge log-reduktion, det vill säga räknas som skydd mot
mikrobiologisk smitta. En förutsättning för detta är att föreskrifteran trätt i kraft efter utförd

9

Värdering av förutsättningar för vattenförsörjning från Varnum, Finnekumla, Rångedala och
Falskog, Scandiakonsult, 1999-11-03
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GDP-analys så att de kan antas bidra till en minskad spridning av mikrobiologiska
organismer.

4

Planbestämmelser och markanvändning
Konflikter gällande markanvändningen bottnar oftast i anspråk på att få använda samma
ytor för flera ändamål, t.ex. för bebyggelse, vägsträckning, industrilokalisering och
vattentäkter. En säker och hälsosam dricksvattenförsörjning är en nödvändig grund för ett
samhälles fortlevnad och utveckling och vattentäktens huvudman har skyldighet att säkra
vattnets kvalitet och konsumenternas hälsa. Detta innebär att skyddet av vattentäkten
kan komma i konflikt med andra verksamheter som kan påverka vattnet negativt genom
de restriktioner som läggs på verksamheterna.

4.1

Översiktsplan Borås kommun
Översiktsplanen för Borås kommun, ÖP06, antogs av kommunfullmäktige 1 juni 2006.
Kommunen arbetar just nu med en ny översiktsplan, ÖP 15.
I ÖP listas spelregler för en hållbar utveckling i Borås kommun. I dessa nämns att man
bör värna grundvatten, ytvatten och våtmarker från åtgärder som påverkar
vattenkvaliteten negativt.
För Rångedala samhälle finns fem detaljplaner som innefattar bostadsbebyggelse och
mark för små industrier. Områdena som berörs av detta ligger ca 1 km nedströms
Rångedala vattentäkt.

4.2

Skyddade områden
Naturreservat, riksintressen eller skyddade områden (utöver befintligt
vattenskyddsområde) finns inte inom vattentäktens tillrinningsområde.

4.3

Motstående intressen inom tillrinningsområdet
Några andra motstående intressen än de som tas upp i kapitel 5 har inte påträffats.
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5

Inventering av potentiella riskkällor i anslutning till Rångedala
vattentäkt

5.1

Genomförande
En översiktlig riskinventering genomfördes inom tillrinningsområdet till Rångedala
vattentäkt 2014-09-02.
Identifierade riskkällor inom tillrinningsområdet för Rångedala vattentäkt beskrivs nedan,
både platsspecifika riskobjekt och risker som är förknippade med en viss typ av
markanvändning. Då Rångedala med omnejd ligger inom sekundär skyddszon för Öresjö
vattenskyddsområde gäller idag tillstånds-eller anmälningsplikt för en del av
verksamheterna som beskrivs nedan.

5.2

Riskkällor
Riskobjekten är platsbundna verksamheter eller företeelser som kan påverka yt- och
grundvattnets kvalitet. Riskkällor är icke-platsrelaterade riskobjekt. De verksamheter eller
företeelser som kan innebära risker i området kan grupperas i följande riskkällor:
o

Klimatförändringar och översvämningar

o

Sabotage, kris och krig

o

Vägar och transporter

o

Jord- och skogsbruk

o

Bebyggelse

o

Materialtäkter och andra markarbeten

o

Övriga riskkällor

De olika riskkällorna beskrivs och sammanställs nedan. Markanvändning och riskkällor
redovisas på karta i Figur 8.
5.2.1 Klimatförändringar och översvämningar
Mycket talar för att stora delar av Sverige går mot ett mildare och blötare klimat. Det
medför att risken för översvämningar ökar och att föroreningar därmed lättare kan spridas
till yt- och grundvatten. Mer extrema väderförhållanden leder till ökad risk för bl.a. häftiga
nederbördstillfällen och perioder av extrem torka. Extrema nederbördstillfällen kan
medföra följande risker, vilket också tidigare erfarenheter från perioder med höga
regnmängder visar:
o

Bräddning av avlopp

o

Stora dagvattenmängder

o

Översvämning och bortspolning av föroreningar från pågående och nedlagda
verksamheter på markområden i anslutning till vattendrag och sjöar
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o

Ökad olycksfrekvens, t.ex. underminering av vägar

o

Ökad grumlighet i ytvattendrag

Idag föreligger ingen risk för översvämning av området vid Rångedala vattentäkt.
Rångedala har ett avloppsreningsverk som försörjer ca 300 p.e.
avloppsvattnet är Rångedalaån.

11

Recipient för

5.2.2 Sabotage, kris och krig
Vattenförsörjningen är en känslig sektor för sabotage och i samband med kris och krig.
Risker rör bland annat åverkan på fasta installationer vilket motverkas genom fysiskt
skydd. Rångedala vattentäkt skyddas på detta sätt genom att brunnsområdet är inhägnat
och låst.
Dessa risker har inte analyserats i denna rapport eftersom detta är ett samhällsproblem
och inte en specifik risk för denna vattentäkt. En särskild riskanalys som fokuserar på
risker i kris och krig rekommenderas. Detta bör inarbetas i kommunens beredskapsplan.
Även aktsamhet beträffande informationsspridning om vattentäktens utformning och
sårbarhet bör iakttas.
5.2.3 Vägar och transporter
Risker associerade med vägar och transporter är främst olyckor, olyckor med farligt gods
och dagvatten från vägen.
Rångedala vattentäkt är belägen invid väg 1818, en sekundär landsväg med
årsmedeldygnstrafik på 843 fordon, varav ca 60 st lastbilar. Hastighetsgränsen på väg
1818 på sträckan förbi vattentäkten är 50 km/h. Vägen är belägen nära vattentäkten men
trafikmängden på vägen är liten. Vägen bedöms utgöra en låg risk för vattentäkten.
Ca 200 m söder om vattentäkten går riksväg 40 i nord-sydlig riktning längs
Rångedalaåsen. Årsmedeldygnstrafiken på vägen uppgår till ca 6226 fordon varav ca
900 lastbilar. Riksväg 40 är primär väg för transport av farligt gods. Förbi Rångedala går
vägen på en bro (Rångedalabron). Sannolikheten för en olycka som förorenar
vattentäkten är liten eftersom vägen går på en bro högt över marken och vägdagvattnet
samlas upp och leds av bron längs bropelarna till vägens dagvattensystem.
5.2.4 Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruk utgör i olika delar av verksamheten varierande hot för vattentäkten.
Inom jordbruket är det framförallt spridning av bekämpningsmedel och växtnäring, främst
naturgödsel som kan förorsaka försämrad vattenkvalitet. Skogsbruket kan innebära en
risk för försämrad vattenkvalitet dels genom näringsläckage, dels genom markskador och
läckage från de arbetsfordon och tankar som används i verksamheten.

11

Vattenresursprogram för Borås kommun, rev 2010.
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Jordbruk bedrivs på marken runt Rångedala vattentäkt. På höjderna som omger
Rångedalaåns dalgång finns skog.
Hantering av bekämpningsmedel och organiska gödselmedel i jordbruket kräver tillstånd
då området ligger inom sekundär skyddszon för Öresjö vattenskyddsområde.
Vatten- eller jordslagning av plantor som behandlats med bekämpningsmedel är förbjudet
inom vattenskyddsområdet.
Potentiella riskkällor i samband med jord- och skogsbruk är:
o

Bekämpningsmedel

o

Växtnäringsämnen

o

Mobila bränsletankar

o

Kalhyggen

o

Upplag av timmer mm

o

Djurhållning

Bekämpningsmedel
Även vissa tillåtna bekämpningsmedel har beaktansvärd hög toxicitet, vilket medför att de
kan komma att utgöra en risk för försämrad grundvattenkvalitet. Hantering av
bekämpningsmedel utgör en riskkälla. Skogsbruket står generellt sett endast för en liten
del av samhällets användning av bekämpningsmedel. Det är främst hantering av plantor
behandlade med bekämpningsmedel i anslutning till vattentäkten som utgör en risk.
Växtnäringsämnen
Det finns huvudsakligen två typer av gödselmedel; handelsgödsel (kemiskt framställt) och
naturgödsel (djurspillning). Naturliga gödselmedel utgör en risk för vattenkvaliteten främst
genom dess innehåll av mikrobiella föroreningar, vilka kan överleva under lång tid. Alla
typer av växtnäringsämnen utgör dock en risk för spridning av t.ex. kväve till grundvattnet.
Mobila bränsletankar
Mobila tankar för petroleumprodukter inom jord- och skogsbruksverksamhet, som enligt
gällande krav ska vara dubbelmantlade, medför en risk för grund- och ytvattenförorening
främst genom spill i samband med tankning och vid stöld.
Kalhyggen
Kalhyggen med körskador kan medföra en kraftigare avrinning från området med bl.a.
ökad transport av näringsämnen, organiskt material och partiklar som följd. Ett stort uttag
av biomassa kan bidra till försurning av yt- och grundvatten.
Timmerupplag
Upplag av timmer, bark, spån, flis etc. kan utgöra en risk för vattentäkten genom läckage
av bl.a. fenoler till grundvattnet.
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Djurhållning
Marken i anslutning till vattentäkten används inte förnärvarande som betesmark men kan
utgöra en framtida risk.
5.2.5 Bebyggelse
Överallt där människor bor och vistas förekommer en rad potentiella risker för en
närbelägen vattentäkt. Riskerna är dels förknippade med boende, dels med olika typer av
verksamheter. All sammalagd hantering av för yt- eller grundvattnet skadliga ämnen som
kan komma i kontakt med vattentäktens tillrinning utgör en risk för vattentäkten. Olyckor
kan inträffa som orsakar stora utsläpp av skadliga ämnen, men även kontinuerliga diffusa
utsläpp riskerar att hota vattentäkten.
Vattentäkten är belägen strax söder om Rångedala samhälle och bebyggelsen i
anslutning till vattentäkten är gles. Den bebyggelse som finns vid täkten och den
verksamhet som kan tänkas bedrivas på dessa fastigheter bedöms inte utgöra någon
beaktansvärd risk för vattentäkten.
Fastigheterna i närheten av täkten är anslutna till kommunal avloppsförsörjning. En
avloppsledning och avloppspumpstation är belägna inom vattenskyddsområdets primära
zon. Ledningen är lagd 1997 och bedöms vara i gott skick. Risker förknippade med
anläggningen är främst läckage vid omläggning eller andra markarbeten i anslutning till
ledningen. Detta tas upp i riskanalysen, se bilaga 3.
5.2.6 Materialtäkter och andra markarbeten
Markarbeten som schaktning och borrning i anslutning till vattentäkten kan utgöra en risk
främst genom spill eller läckage av petroleumprodukter.
Områden där täktverksamhet bedrivs/har bedrivits är mycket sårbara eftersom en stor del
av materialet över grundvattenytan har grävts bort och vegetationsskikt saknas. Den
huvudsakliga grundvattenbildningen till vattentäkten sker i området där täktverksamheten
bedrivits.
Täktverksamhet bedrivs på flera ställen i närheten av Rångedala vattentäkt. Den närmsta
grustäkten är belägen på fastigheten Ormåsa 5:1, ca 1 km syd-väst om Rångedala
vattentäkt. Här har grus brutits sedan 1970-talet. Täkten är belägen inom sekundär
skyddszon för Öresjö vattenskyddsområde och gränsande till sekundär skyddszon för det
befintliga vattenskyddsområdet för Rångedala vattentäkt.
Inom Öresjö vattenskyddsområde krävs tillstånd vid grävning eller schaktning av mer än
3
200 m . Även hantering av drivmedel i mängder över 250 l är tillståndspliktigt.
Det gällande tillståndet för täkten utfärdades 2012-01-20 och medger ett uttag av 100 000
ton sand och grus med en beräknad årlig utvinning på ca 10 000 ton. Brytning och
efterbehandling beräknas ha avslutats 2021-12-31. Brytning av material sker över
grundvattenytan.
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I verksamheten används en hjullastare och två mobila sorteringsverk. Drivmedel förvaras
3
i en tank med en volym på 1,5 m , som placerats i ett svetsat kärl. Tankning av fordon
utförs på absorberande duk.
För dammbekämpning byggs vallar och transport- och upplagsytor saltas och bevattnas.

FIGUR 7 GRUSTÄKT PÅ FASTIGHETEN ORMÅSA 5:1. VERKSAMHETEN BEDRIVS INOM
SEKUNDÄR SKYDDSZON FÖR ÖRESJÖ VATTENSKYDDSOMRÅDE OCH ÄR DÄRFÖR
TILLSTÅNDSPLIKTIG.

Grustäktsverksamhet bedrivs även på fastigheterna Falskog 1:26 och 1:3, ca 2 km söder
om vattentäkten. Verksamhet bedrivs endast sydost om riksväg 40 och har tillstånd för
brytning av högst 400 000 ton naturgrus och max 100 000 ton berg, med en maximal årlig
produktion på 70 000 ton. Material får brytas ner till en nivå av +194 m eller ner till max 1
m ovanför grundvattenytan. Tillståndet gäller till och med den 28 februari 2023.
På fastigheten Falskog 3:3, ca 5,5 km söder vattentäkten, finns en täkt där man bryter
berg och morän.
5.2.7 Övriga riskkällor
Enligt SGU:s brunnskarta finns tre energibrunnar uppströms vattentäkten. Två är belägna
vid idrottsanläggningen (osäkert läge >250 m) och en vid villorna norr om denna (osäkert
läge >100 m). Samt en öster om täkten, ca 300 m bort, öster om Rångedalaån (osäkert
läge >100 m). Läckage av petroleumprodukter i samband med borrning och läckage av
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köldbärarvätska är risker som associeras med energibrunnar. Antalet brunnar är få och
bedöms inte utgöra någon risk för vattentäkten.
Ca 900 m väster om vattentäkten finns en idrottsanläggning med grusfotbollsplaner.
Spridning av medel för dammbindning och ogräsbekämpning på grusplanerna kan
påverka vattenkvaliteten negativt och därmed utgöra en risk för vattenkvaliteten i täkten.
Planerna är belägna uppströms vattentäkten och eventuell förorening härifrån kan
påverka vattentäkten. Inga uppgifter finns om att spridning av salt eller andra
12
dammbindningsmedel sker . Risken för vattentäkten bedöms därför vara liten.
Rångedala kyrka och kyrkogård är belägen ca 400 m norr om vattentäkten.
Grundvattenströmningen i området bedöms främst ske från väster till öster. Potentiell
förorening, t.ex. orsakat av hantering av bekämpningsmedel från kyrkogården bedöms
inte påverka vattentäkten.
I området kring Rångedala finns ett antal potentiellt förorenade områden. Deras placering
visas i Figur 8 nedan.


Ca 800 m norr om vattentäkten fanns tidigare en bilvårdanläggning med verkstad
och åkeri. Objektet har riskklass 3.



Ca 1 km norr om täkten fanns tidigare en plantskola. Objektet har inte
riskklassats.



Ca 1,1 km norr om vattentäkten ligger Rångedala avloppsreningsverk.
Verksamheten har inte riskklassats.



Ca 1,5 km norr om vattentäkten finns ytterligare en bilvårdsanläggning med
verkstad och åkeri. Verksamheten har inte riskklassats.



Ca 900 m söder om vattentäkten, invid Rångedalaån finns en hamnanläggning
för fritidsbåtar. Området kan potentiellt vara förorenat, men har inte riskklassats.



1,1 km söder om, Bilvårdsanläggning, riskklass 3.



1,1 km söder om vattentäkten finns ett potentiellt förorenat område inom
branschklass 3 (benämnt ”övrigt BKL 3”). Objektet har inte riskklassats.



1,2 km söder om täkten sker drivmedelshantering, ej riskklassad.



2 km söder om vattentäkten ligger en plantskola som inte riskklassats. Delåtgärd
mot förorening har utförts.



2,5 km söder om vattentäkten finns oljegrus- och asfaltsverk (mobila).
Verksamheten runt dessa har inte riskklassats.

12

Anläggningen är belägen inom sekundär skyddszon för Öresjö vattentäkt och här förskrivs att
spridning av dammbindningsmedel endast får ske i sådan omfattning som krävs för normalt
vägunderhåll.
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FIGUR 8. MARKANVÄNDNING OCH RISKKÄLLOR I ANSLUTNING TILL RÅNGEDALA
VATTENTÄKT. ©LANTMÄTERIVERKET. ÄRENDE NR MS2011/02599.

Täktverksamheten strax sydöst om vattentäkten, objekt nr 5 i Figur 8, har inkluderats i
riskanalysen. Övriga förorenade områden ligger på stort avstånd från vattentäkten
bedöms inte utgöra någon risk för vattentäkten.
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6

Riskbedömning

6.1

Skyddsbehov
Vattentäktens värde och sårbarhet styr omfattningen av skyddsbehovet. Förekomst av
riskkällor i vattentäktens närområde är också styrande för skyddsbehovet.
Rångedala vattentäkt har ett mycket högt skyddsvärde. Grundvattenmagasinets
sårbarhet är stor då skyddande lerlager saknas. Riskkällorna kring vattentäkten är få men
bör ändå beaktas.

6.2

Riskbedömning Rångedala vattentäkt
För Rångedala vattentäkt baseras riskbedömningen på resultatet av den riskanalys som
presenteras i bilaga 3. I riskanalysen identifieras och värderas väsentliga risker för
vattentäkten. Modellen för riskanalysen baseras på Livsmedelsverkets handbok ”Riskoch sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”. Fyra olika sannolikhetsklasser och fyra
olika konsekvensklasser utifrån specificerade kriterier i Livsmedelsverkets handbok har
använts för att kategorisera riskkällorna. Dessa resulterar teoretiskt i 16 kombinationer av
sannolikhet och konsekvens, vilka kategoriseras i fyra nivåer av risk, se bilaga 3. För
respektive riskkälla har en översiktlig sannolikhetsbedömning och konsekvensbedömning
genomförts. Sannolikhetsbedömningen (vald sannolikhetsklass) baseras på
nedanstående faktorer, vilka tillsammans uttrycker sannolikheten för att en oönskad
händelse bedöms kunna inträffa.
o

Sannolikhet för riskförekomst inom vattentäktens tillrinningsområde

o

Sannolikhet för emission vid riskförekomst inom vattentäktens tillrinningsområde

o

Sannolikhet för ogynnsam transportmöjlighet till vattentäkten

Konsekvensbedömningen baseras på nedanstående faktorer, vilka tillsammans
bestämmer den negativa konsekvensen av en eventuell oönskad händelse för
vattentäkten.
o

Markens och vattnets sårbarhet uttryckt som systemets inneboende känslighet
för påverkan

o

Avståndets inverkan på reduktion av föroreningen genom nedbrytning,
fastläggning och spädning fram till vattenuttaget

o

Emissionens inneboende förmåga att motstå nedbrytning och fastläggning

o

Emissionens farlighet

o

Belastning, mängd, volym av emissionen

o

Utbredning av riskförekomst

Inga av de identifierade riskkällorna bedöms utgöra någon stor risk för Rångedala
vattentäkt. Utifrån resultatet av riskanalysen bedöms de främsta riskerna med avseende
på Rångedala grundvattentäkt vara:
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Olycka på väg 1818



Spridning av bekämpningsmedel på jordbruksmark



Markarbeten

Vid olyckor på väg1818 och kan petroleumprodukter spridas till grundvattnet om det
översta jordlagret är genomsläppligt. Eftersom grundvattenmagasinet vid vattentäkten
och i anslutning till vägarna är öppet finns inget skydd mot föroreningar. Riksväg 40 går
på en bro över Rångedalaåsen i höjd med vattentäkten. Vid mindre olyckor tas eventuellt
spill av petroleumprodukter upp av vägens dagvattensystem och risken för förorening kan
anses vara liten.
Marken i anslutning till Rångedala vattentäkt består delvis av jordbruksmark. Spridning av
bekämpningsmedel här kan utgöra en risk för vattentäkten.
Grustäktverksamhet bedrivs ca 900 m uppströms täkten. Spill av petroleumprodukter
utgör en potentiell risk för vattentäkten. Föroreningen kan lätt spridas till
grundvattenmagasinet eftersom sårbarheten är stor.
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7

Utformning av vattenskyddsområde
Utifrån vattentäktens hydrogeologiska förhållanden samt resultatet av riskbedömningen
föreslås ett vattenskyddsområde enligt bilaga 2.

7.1

Krav och allmän metodik
Det övergripande målet med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är att preventivt
söka skydda en vattentäkt eller område möjligt för vattentäkt. Skydd av grundvattentäkter
regleras genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). Naturvårdsverket ger i sina allmänna
råd (2003:16) och handbok för vattenskyddsområden (2010:5) anvisningar för skydd av
vattentäkter.
Vattenskyddsområdet för en vattentäkt bör i princip, enligt gällande råd och anvisningar
omfatta hela tillrinningsområdet. Av hydrogeologiska skäl begränsas ibland området när
skyddsförhållandena är goda, uppehållstiden är tillräcklig eller det annars inte är skäligt
att införa restriktioner inom så stora områden. Varje vattenskyddsområde som inte
omfattar hela tillrinningsområdet är dock alltid associerat med en viss risk att en
förorening precis utanför gränsen, som således inte omfattas av restriktionerna, inte
hinner dämpas tillräckligt mycket innan det når vattentäkten.

7.2

Vattenskyddsområdets skyddszoner
I Naturvårdsverkets handbok anges att avgränsningen och vattenskyddsområdet för en
grundvattentäkt bör resultera i fyra skyddszoner med olika restriktionsnivåer om inte
annat motiveras. En uppdelning av vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att
skyddsföreskrifterna blir mer nyanserade och skäliga, samt att lägre respektive högre
krav kan ställas på verksamheter inom olika områden beroende främst på närheten till
uttagsbrunnen.

7.2.1 Vattentäktszon
En vattentäktszon avgränsas som ett område kring en eller flera uttagsbrunnar. Syftet är
att säkra ett effektivt närskydd för vattentäkten. Vattentäktszonen skyddas mot obehöriga
på lämpligt sätt, t.ex. genom en låst inhägnad. Marken inom vattentäktszonen bör endast
disponeras av vattentäktsinnehavaren. Annan verksamhet än vattentäkt bör inte
förekomma inom detta område.
7.2.2 Primär skyddszon
Vid identifiering av primär skyddszon för grundvatten måste särskilt känsliga (sårbara)
områden beaktas. Syftet med den primära skyddszonen är att riskerna för akut förorening
minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas och åtgärder vidtas innan
föroreningen når vattentäktszonen med uttagsbrunnen. Gränsen mellan primär och
sekundär skyddszon sätts så att uppehållstiden från den primära zonen yttre gräns till
vattentäktszonen gräns beräknas vara minst 100 dygn.

repo001.docx 2012-03-2914

23 (32)
RAPPORT
2014-08-04
KONCEPT
RÅNGEDALA VATTENSKYDDSOMRÅDE

SELRUD p:\1313\1311923_bem_vattenskydd\000\19 original\rångedala\00 - rångedala_tu.docx

7.2.3 Sekundär skyddszon
Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller
att förbättra kvaliteten. Den sekundära skyddszonen avgränsas så att uppehållstiden från
skyddszonens yttre gräns till vattentäktszonen har en beräknad uppehållstid på minst ett
år.
7.2.4 Tertiär skyddszon
En tertiär skyddszon kan inrättas med syfte att omfatta resterande delar av
tillrinningsområdet för vattentäkten som inte omfattas av övriga skyddszoner. Syftet med
den tertiära skyddszonen är att även mark- och vattenutnyttjande som negativt kan
påverka vattenförekomster och vattentäkter i ett långt tidsperspektiv omfattas av
vattenskyddsområdet.

7.3

Arbetsmodell för avgränsning av skyddszoner

7.3.1 Tillrinningsområde
Regionalt är grundvattenströmningen riktad mot nordost. Områden med isälvsmaterial i
dagen utgör nybildningsområden för grundvatten, vilket medför att stora delar av åsen
uppströms vattentäkten är viktiga nybildningsområden. Grundvattenmagasinet avgränsas
i åsens utkanter av omgivande höjdområden med morän. En viss grundvattenbildning
sker även inom moränområdena, men den är förhållandevis liten i förhållande till den som
sker i områden med isälvsmaterial i dagen. Tillrinningsområdet kan därför avgränsas vid
isälvsmaterialet.
I vattentäktens närområde sker vid uttag, en relativt cirkulär strömning mot uttagsbrunnen
även om den är något utdragen i strömningsriktningen. I Figur 9 redovisas en principskiss
över grundvattenströmning i anslutning till uttagsbrunnar.
7.3.2 Transporttid i mark
För att avgränsa den primära och den sekundära skyddszonen uppströms och nedströms
vattentäkten motsvarande minst 100 dygn respektive 365 dygn har transporthastigheten i
isälvsmaterialet beräknats. Därefter har transportavstånd motsvarande 100 dygn
respektive 365 dygn uppskattats. Den naturliga tillströmningen av grundvatten till
vattentäkten bedöms ske från sydväst varför skyddszonerna har en större utbredning i
denna riktning.
Eftersom vattendom saknas har transporttid beräknats utifrån nuvarande uttag på ca
3
35m /d (0,4 L/s).
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FIGUR 9. PRINCIPSKISS AV GRUNDVATTENSTRÖMNINGEN INVID RÅNGEDALA
GRUNDVATTENTÄKT. PILARNA I FIGUREN VISAR DEN BEDÖMDA
GRUNDVATTENSTRÖMNINGENS RIKTNING. OBSERVERA ATT FIGUREN INTE ÄR
SKALENLIG.

Transporttiden har tagits fram genom en vattenbalansberäkning och Darcys lag.
Vattenbalansberäkning:
𝑄 ∗ 𝑡 = 𝜋 ∗ 𝑟 2 ∗ 𝑏 ∗ 𝑛𝑒
Vattenbalansberäkningen beror av uttaget (Q), grundvattenmagasinets vattenförande
mäktighet (b) och det geologiska materialets effektiva porositet (ne). Metoden förutsätter
radiell strömning mot brunnen. I formeln beräknas den volym av grundvattenmagasinet
som innehåller den vattenvolym som tas ut under tiden t, exklusive påfyllning. Vid
beräkning enligt denna metod har det nuvarande uttaget 0,4 l/s använts. Den
vattenförande mäktigheten (b) har antagits vara 10 m och den effektiva porostiteten(ne)
för isälvsmaterial mellan 0,15 och 0,25. Då den effektiva porositeten är okänd har värdet
13
0,20 använts i beräkningarna .
Beräkningen ger, med ovan nämnda data, att för 100 dagars uppehållstid krävs en radie
på ca 20 m och för 365 dagars uppehållstid krävs en radie på ca 50 m.
13

Detta överensstämmer med det typvärde för en supraakvatisk rullstensås som
Vägverket rekommenderar i sin rapport 1998:64 Förorening av vattentäkt vid trafikolycka.
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Darcy’s lag (nettohastighet):
𝑣𝑛 =

𝐾∗𝑖
𝑛𝑒

Med Darcy’s lag beräknas konvektiv transporthastighet med hjälp av den hydrauliska
konduktiviteten (K), grundvattenytans naturliga lutning (i) och det geologiska materialets
effektiva porositet (ne). Då den hydrauliska konduktiviteten vid vattentäkten inte är känd
används den högsta konduktiviteten som påträffats vid tidigare undersökningar i området,
-4
2,6*10 m/s, då detta ger den lägsta transporthastigheten. Den effektiva porostiteten(ne)
för isälvsmaterial varierar mellan 0,15 och 0,25. Då den effektiva porositeten är okänd har
värdet 0,20 använts i beräkningarna.
Den naturliga grundvattenlutningen bedöms vara ca 1 % utifrån åsens regionala
14
topografi.
Transporthastigheten enligt Darcy’s lag blir då 1,5 m/d. För 100 dagars uppehållstid
motsvarar det en transportsträcka på 110 m och för 365 dagars uppehållstid en sträcka
av 410 m i grundvattnets strömningsriktning.
I vattenbalansberäkningen tas ingen hänsyn till att grundvattenytans naturliga lutning
påverkar transporthastigheten. Vid Rångedala är uttaget litet vilket innebär att
grundvattenytans lutning blir den dimensionerande parametern och inte uttaget.
Vattenskyddsområdets avgränsning utvärderas utifrån avstånden som fås vid beräkning
med Darcy’s lag.

7.4

Avgränsning av skyddszoner för Rångedala vattenskyddsområde

7.4.1 Vattentäktszon
Vattentäktszonen utgörs av den fastighet på vilken uttagsbrunnen och vattenverket ligger.
Detta område är redan idag inhägnat.
7.4.2 Primär skyddszon
Utgångspunkten för utformning av den primära skyddszonen är att den naturliga
grundvattenströmningen är från väster och sydväst. För att uppnå en uppehållstid på 100
dygn bör utsträckningen av zonen vara ca 110 meter från vattentäktzonens gräns.

14

Detta överensstämmer med det typvärde för en supraakvatisk rullstensås som
Vägverket rekommenderar i sin rapport 1998:64 Förorening av vattentäkt vid trafikolycka.
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7.4.3 Sekundär skyddszon
Även den sekundära skyddszonen är utformad med utgångspunkt att den naturliga
grundvattenströmningen sker från väster och sydväst. För att uppnå en uppehållstid i
marken på ca 365 dygn bör utsträckningen av zonen vara mellan ca 410 meter.
7.4.4 Tertiär skyddszon
De primära och sekundära skyddszonerna bedöms utgöra tillräckligt skydd för
vattentäkten.

7.5

Genomförande samt motiv till gränsdragningar
Det nuvarande skyddsområdets utbredning har utvärderats och tidigare gränsdragningar
har legat till grund för detta.
Nedanstående generella motiv har beaktats för vattenskyddsområdets principiella storlek.
Mot bakgrund av nedanstående, ej rangordnade motiv och med de redovisade aktuella
och prognostiserade riskerna, belastningar och riskkällornas lokalisering, bedömer vi att
föreslaget skyddsområde utifrån försiktighetsprincipen (miljöbalken 2 kap § 3) är
välmotiverat och inte orimligt. Inom vissa områden har motiven till gränsdragningen
bedömts nödvändiga att specificera ytterligare.

7.5.1 Strategi och generella motiv
1. Grundregeln är att vattenskyddsområdet i princip bör omfatta hela vattentäktens
tillrinningsområde.
2. Nödvändigheten av att bevara en god vattenkvalitet kan inte ifrågasättas.
Vattenskyddsområdet skall ha den storlek som behövs med hänsyn till syftet.
Syftet är att lämna garantier för att en så god kvalitet som möjligt på råvattnet kan
erhållas inom ramen för en samhällsekonomisk avvägning, så att råvattnet efter
normalt reningsförfarande kan användas för sitt ändamål
(dricksvattenframställning).
3. Vid dricksvattenframställning är det bättre att motverka en förorening snarare än
att eliminera den med ytterligare beredning.
4. Grundvatten skall kunna användas som en dricksvattentäkt enligt direktiv till
miljökvalitetsnormer för vatten (prop. 1997/98:145) (Miljödepartementet, 1999).
Ett vattenskyddsområde skall därför ha så stor utsträckning att detta kan uppnås
med hjälp av information, restriktioner och naturlig barriärförmåga. Storleken
avgörs av de riskkällor och belastningar som konstaterats, samt naturlig
barriärförmåga och skyddsåtgärder.
5. Hushållningsreglerna i miljöbalken innebär, trots att en avvägning skall göras
mellan det skyddande intresset och motstående intressen, att enbart ekonomiska
hänsynstaganden inte får äventyra de värden som man vill skydda. Vårt förslag
till vattenskyddsområde baseras på en tolkning av hur avvägningen praktiskt bör
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göras, och är ett förslag med en associerad risk att vattenskyddet ändå inte kan
uppnås. Med nuvarande utformning bedöms den risken acceptabel och i linje
med lagstiftarens intentioner. Varje annan storlek innebär en annan risk att syftet
bakom vattenskyddet inte kan uppnås. I grunden är det en politisk fråga att göra
avvägningen mellan den risk man utsätter konsumenterna för samt de
restriktioner som nödvändigtvis uppkommer för att uppnå en viss riskreduktion.
7.5.2 Platsspecifika motiv
Den nuvarande primära zonen sträcker sig mer än 110 m från vattentäktszonen i alla
riktningar förutom mot sydost där avståndet är ca 90 m.
Beräkning av vattenbalansberäkning ger att den primära skyddszonen bör sträcka sig
minst 50 m från vattentäktszonen. Då grundvattenströmningen till brunnen inte främst
sker från denna riktning och avståndet med marginal överskrider vad som krävs enligt
vattenbalansen kan det något kortare avståndet till den primära zonens gräns accepteras
i detta område.
Den nuvarande sekundära skyddszonen täcker i princip in det beräknade området med
ett avstånd på 410 m från vattentäktszonen. De gränsdragningar som tidigare gjorts
passar idag inte med markanvändning och fastighetsgränser och har därför justerats. Mot
bakgrund av detta samt de hydrogeologiska förhållandena och resultatet av
riskbedömningen föreslås en förändring av sekundär skyddszon enligt figur 8 och bilaga
2.
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FIGUR 10. FÖRESLAGEN UTBREDNING AV VATTENSKYDDSOMRÅDE FÖR RÅNGEDALA
VATTENTÄKT. NUMRERING HÄNVISAR TILL MOTIVERING I TEXT. © LANTMÄTERIVERKET.
ÄRENDE NR MS2011/02599.

I följande punktlista redogörs för platsspecifika motiv för gränsdragningen enligt
numrering i figur 7.
S1

I detta område har den sekundära zonen minskats något. Den sekundära
skyddszonen går nu ca 400 m från vattentäkten och följer fastighetsgränser.

S2

Här har den sekundära zonen utökats så att hela fotbollsplanen innefattas.
Området där fotbollsplanen är anlagd var tidigare grustäkt vilket gör att det är
sårbart för förorening. Gränsen har dragits efter fastighetsgränser och gränser för
fotbollsplanerna.

S3

Gränsen till vattenskyddsområdet har justerats så att den följer befintliga
fastighetsgränser.
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S4

Gränsen till vattenskyddsområdet har justerats så att den följer befintliga
fastighetsgränser.
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8

Bakgrund till valda skyddsföreskrifter
Genom att meddela skyddsföreskrifter för ett vattenskyddsområde så bidrar det till att
EU:s och svensk lagstiftnings målsättningar för vattenskydd uppnås på så sätt att
riskfyllda verksamheter och åtgärder regleras. Riskfyllda verksamheter och åtgärder
regleras så att vattnet nu och i framtiden kan användas för dricksvattenändamål.
Syftena med att införa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt miljöbalken är
att:

8.1

o

Informera om allmänt gällande lagkrav på aktsamhet och allmän hänsyn.

o

Specificera krav på aktsamhet i form av skyddsföreskrifter inom just detta
vattenskyddsområde.

o

Bibehålla eller förbättra vattenkvaliteten och minska risken för förorening.

o

Identifiera olika intressen som vill använda mark och vatten.

o

Använda mark och vatten på bästa sätt.

Skyddsföreskrifterna syfte och funktion
Syftet med skyddsföreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller
risk för påverkan på Rångedala vattentäkt inte uppstår så att vattnet efter normalt
renings-förfarande kan användas för dricksvattenförsörjning. Skyddsföreskrifterna är
såväl föreskrivande som informerande. Dessa två funktioner gör att syftet med
skyddsföreskrifterna uppnås. Utformningen av skyddsföreskrifterna har därför anpassats
till dessa funktioner.

8.2

Skyddsföreskrifterna restriktionsnivå

8.2.1 Generella krav
För att åstadkomma ett tillfredställande skydd för vattentäkten föreslås skyddsföreskrifter
enligt bilaga 1.
Skydd av vattentäkter regleras i stort genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap).
Naturvårdsverket ger anvisningar för skydd av ytvattentäkter i ”Naturvårdsverkets
handbok för vattenskyddsområden” samt de allmänna råden NFS 2003:16. För såväl ytsom grundvattentäkter beaktas även EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt EU:s ramdirektiv
är det övergripande syftet att se till att en "god ekologisk vattenstatus" uppnås och
bibehålls. Målet är även att förebygga försämring av vattnet även om vattnet idag har god
kvalitet.
8.2.2 Restriktionsnivå
Kommunens miljöpolitiska ambition bedöms ansluta till miljöbalkens nivå och
skyddsföreskrifterna grundar sig därför i princip på ”normalbestämmelserna” enligt NFS
2003:16 med anpassning till lokala förhållanden. Skyddsföreskrifterna beaktar befintliga
repo001.docx 2012-03-2914

31 (32)
RAPPORT
2014-08-04
KONCEPT
RÅNGEDALA VATTENSKYDDSOMRÅDE

SELRUD p:\1313\1311923_bem_vattenskydd\000\19 original\rångedala\00 - rångedala_tu.docx

risker, men de ska även vara framåtsyftande och underlag för planering och är därför
styrmedel även för verksamheter som idag inte är aktuella.
8.2.3 Anpassning av skyddsföreskrifterna till riskbedömningen
Riskbedömningen har speciellt lyft fram potentiell spridning av bekämpningsmedel på
jordbruksmark i anslutning till vattentäkten, markarbeten samt olycka på väg 1818 som
förhöjda risker för vattentäkten. Därför bör vattenskyddsföreskrifterna anpassas till denna
bedömning, i den mån miljöbalken och de allmänna råden NFS 2003:16 inte hanterar
dessa risker på ett tillräckligt vis.
Eftersom skyddsföreskrifterna ska vara framåtsyftande regleras även verksamheter som
idag inte utgör en specifik risk för vattentäkten.

Sweco Environment AB
Vattenresurser, Göteborg

Helen Eklund

Linnea Ruderfelt

Nils Kellgren
Kvalitetsgranskare
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Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Jan Petersson
Västra Götalandsregionen och
Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund

Yttrande över remiss av ”Förslag till regional
plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029”
Borås Stads yttrande på förslaget innebär en beskrivning av brister och behov för att
trygga den långsiktiga utvecklingen av transportinfrastrukturen inom kommunen och
den växande staden.
De nationella mål och riktlinjer som styr det regionala arbetet utgår från det övergripande transportpolitiska målet att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktig hållbar transportförsörjning för medborgare och näringslivet i hela landet.
Transportsystemet ska vara hållbart, robust och effektivt med god kapacitet. Därutöver har ett funktionsmål och hänsynsmål formulerats.
Borås Stad och Sverigeförhandlingen, har genom ett handslag, fastställt att i Borås
kommun ska 12 500 bostäder byggas fram till år 2035 och att Borås Stad ska medfinansiera 120 miljoner kronor samt förskottera 108 miljoner kronor för utbyggnad av
ny stambana.
För att uppnå full effekt av överenskommelsen mellan Borås Stad och Sverigeförhandlingen krävs att befintlig och tillkommande infrastruktur möter upp den ökande
efterfrågan på snabba gods- och persontransporter gällande både väg och järnväg.
Borås Stad förutsätter att delen Mölnlycke-Bollebygd som redan ligger med i nationell
plan fortsatt prioriteras och fullföljs med nödvändiga medel så att tillgängligheten till
Landvetter flygplats ökar.
Kollektivtrafikens roll tillsammans med bra gång- och cykelvägar är viktig för människors resande till arbete och studier. Att öka kollektivtrafikens andel inom persontransportarbetet är viktigt. För detta krävs en bra transportinfrastruktur som erbjuder
snabba och säkra transporter.
Nedan beskriver Borås Stad de viktigaste behoven av infrastrukturåtgärder för att
uppnå de grundläggande målsättningarna inom regional plan för att människors resande och näringslivets transporter ska fungera tillfredsställande i kommunen.
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Väg 180
Väg 180 ingår i stråk 9 och förbinder Borås med Trollhättan via Alingsås. En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) på stråk 9 startar upp under hösten, vilket Borås Stad ser som positivt. Vägen har länge haft ett behov av förbättringsåtgärder.
Det finns ett stort behov av ny sträckning av vägen utanför centrala Borås för minskad miljöpåverkan samt för en ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. Nuvarande
sträckning innebär problem för framkomligheten för kollektivtrafiken samt att tung
trafik som ska vidare norrut måste passera de centrala delarna av Borås. Även väg
1757 genom Sandared/Sjömarken och väg 1761/1762 och vidare mot Backabo skulle
avlastas.
I den pågående ÅVS Noden Borås har beräkningar genomförts som visar att en ny
sträckning är samhällsekonomiskt lönsam. En ÅVS på ny sträckning bör startas upp
omgående. I nuvarande översiktsplan, ÖP06, finns ett utpekat förslag på korridor för
sträckning från Viared mot en punkt strax norr om Sandhult. Också i det pågående
arbetet med ny översiktsplan påpekas nyttan av ny sträckning. Vägen är inspelad av
Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund som prioriterad bristkandidat och bristerna måste således bli föremål för en åtgärdsvalsstudie i närtid.
Borås Stad ser väg 180 som mycket viktig för näringslivets transporter norrut till E20.
Norr om Sandhult finns också Asta Zero och Volvos provbana som är viktiga utvecklingsområden för ett växande näringsliv.
Väg 42
Väg 42 är en viktig väg mellan Borås-Vårgårda via Fristad. Fristad är en av de utpekade serviceorterna i Borås pågående ÖP-arbete och därmed viktig för en väl fungerande infrastruktur. Som det ser ut nu så passerar väg 42 de centrala delarna av Borås
och mycket tung trafik medför framkomlighetsproblem och mycket buller.
I arbetet med pågående Noden Borås har en potential lyfts för överflyttning av fordonstrafik till en ny östlig förbindelse mellan väg 42 och väg 40. En ny förbindelse
förväntas ge avlastning av den södra delen av väg 42 genom bl.a. Knalleland och centrum och också öka tillgängligheten till Södra Älvsborgs Sjukhus. En ny sträckning
skulle också även påverka och minska trafiken på väg 1800/1795 som nu är en
mindre väg och fungerar som ”smitväg” mellan väg 42 och östra Borås. En ny förbindelse skulle öka framkomligheten för polis, ambulans och räddningstjänst. Nuvarande sträckning riskerar att vara en flaskhals vid utryckning på väg 42 till område
norr om Borås Arena vid Sjöbo.
Väg 41
En ÅVS har genomförts på väg 41 och Viskadalsbanan, kallad ÅVS Viskadalsstråket.
Många brister pekades ut och visade tydlig på behovet av åtgärder för att höja trafiksäkerheten och framkomligheten för person- och godstrafik. Flera åtgärder har gjorts
och planeras såsom förbättringar på sträckan Fritsla-Kråkered, där uppsättning av
mitträcke finns med som en prioriterad åtgärd för en mötesfri väg. Borås Stad ser
denna åtgärd som mycket viktig och bör därmed ske omgående eftersom det är den
delsträcka som har mest trafik och är mycket viktig för arbetspendling. Dock kvarstår
en hel del flaskhalsar för att få en väl fungerande väg på hela sträckan Borås-Varberg.
Främst är det vägåtgärder i samhällen vid länsgränsen som behöver åtgärdas för att
korta restiden, minska antalet trafikolyckor, öka kollektivtrafikens konkurrenskraft
och möjliggöra säkra och robusta godstransporter.
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Järnväg
Standarden på Viskadalsbanan, Älvsborgsbanan och Kust-till-kustbanan måste höjas.
Dessa järnvägar är ett statligt ansvar och ska omfattas av den nationella infrastrukturplanen. Regionen har dock valt att trots det sätta av pengar i den regionala planen för
att medfinansiera förbättringsåtgärder som görs via den nationella planen.
Den regionala trafiken på järnvägarna blir än viktigare för ökad tillgänglighet på den
nya stambanan. För att persontrafiken ska vara attraktiv på dessa banor krävs en
standardhöjning som möjliggör en ökad hastighet, förbättrad robusthet och pålitlighet
som ger kortare restider för pendlare. För arbetspendling till/från Borås till Varberg
på Viskadalsbanan är det av största vikt att uppnå restidsmålet på max 60 minuter för
att bli en attraktiv pendlingssträcka, vilket innebär en minskad biltrafik på sträckan.
På flera av järnvägarna finns ett stort antal plankorsningar mellan järnväg och väg
som behöver åtgärdas. I ÅVS Viskadalsstråket har Borås Stad med flera påpekat nödvändigheten med att åtgärda ett stort antal plankorsningar utifrån snabbare restider
och ur en trafiksäkerhetssynpunkt. Bland annat har flera allvarliga olyckor (däribland
med dödlig utgång) inträffat de senaste åren.
Även godsets möjligheter på järnväg måste ges bättre förutsättningar. Viskadalsbanan
och Älvsborgsbanan har båda bärighetsproblem och mångårigt eftersatt underhåll
innebär problem för godstransporter. Viskadalsbanans koppling till Varberg och dess
hamn samt skogsindustrins (Värö Bruk) ökande behov av virkestransporter gör att
möjligheterna för godstransporter på järnväg måste stärkas. Älvsborgsbanan är också
viktig utifrån godstransporter och är en del av en viktig koppling till Vänersjöfarten
och hamnen i Uddevalla och Varberg. Kust-till-kustbanans sträckning genom Sjuhärad har bristfällig kvalité med många skarpa kurvor och få mötespår vilket innebär att
godståg inte kan nyttjas till sin fulla kapacitet.
Utredning av stationsområdet i Borås bör påbörjas så fort lokaliseringsutredningen är
klar. Detta för att säkra upp utbyggnaden av Götalandsbanan och tillgängligheten till
befintliga järnvägar samt bytes- och mötespunkter med övriga trafikslag.
Kollektivtrafik
Kollektivtrafikresandet i Borås ökar och i det pågående arbete med ny Översiktsplan
är kollektivtrafiken avgörande för att hantera trafiken för en stad som växer. Bra
framkomlighet i stråk och noder för Stadstrafiken är en viktig förutsättning för ökad
attraktivitet och förutsätter att busstrafik prioriteras framför biltrafik vid trånga passager.
För att utveckla kollektivtrafiken i Borås krävs åtgärder för att göra Södra torget mer
trafiksäkert och tillgänglighetsanpassat samt fortsätta utveckla nya resemöjligheter
med bättre anslutning till resecentrum. Ett sådant sätt är att utveckla den närliggande
hållplatsen Krokshallstorget.
Från Borås behöver kollektivtrafikens framkomlighet förbättras i, det starkt trafikerade stråket Skaraborgsvägen, norr om centrum, samt i ett stråk från Centralbron i
centrum, utmed Göteborgsvägen och ut till Sjömarken fram till rondellen vid
Lundaskog. På lång sikt behöver kollektivtrafikens villkor också förbättras i Viaredsrondellen (väg 27/1757) som redan nu är starkt trafikerad med framkomlighetsproblem som följd.
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Cykel
Cykelnätet i Borås centrala delar är inte komplett. En fortsatt utbyggnad krävs för att
säkra cykelvägar i stråk och fram till viktiga knutpunkter. I pågående arbete med
Översiktsplan finns en ambition att länka samman cykelstråken i de centrala delarna
av Borås med kringliggande tätorter och skapa cykelstråk lämpliga för arbetspendling.
Stråken ska vara sammanhängande, lättorienterade och tydliga. Borås Stad anser också
att det behövs ett regionalt perspektiv på cykelvägnätet och att kompletteringar behövs för att ansluta till regionala knutpunkter.
I den Cykelplan som Borås Stad tagit fram som berör det statliga vägnätet finns några
särskilt viktiga sträckor angivna.
Sandared.
Från Rullstensvägen till Vikens Gårdsväg längs Göteborgsvägen lv 1757. Genom
Sandareds centrum har det pågått en längre tids studier om utformning av genomfarten för att skydda de oskyddade trafikanterna. Att förlänga sträckan fram till Vikens
Gårdsväg förbinder ridskolan med Sandared.
Fristad.
Från väg 183 till Artavägen längs riksväg 42. Sträckan förbättrar möjligheterna att
cykla säkert i Fristad.
Från Artavägen till Hästhagen/Kvarbo längs riksväg 42. Sträckan knyter samman
området Hästhagen/Kvarbo med Fristad centrum. Härifrån finns sedan goda förutsättningar att pendla med cykel till Fristad, Sparsör, Frufällan och vidare till Borås.
Sparsör.
Från riksväg 42 till väg 1795 längs Paradisvägen väg 1800 är ett viktigt stråk för utvecklingen i Sparsör. Utmed väg 1800 pågår ett planarbete för att ta fram en ny detaljplan för förskola och bostäder. I den planen byggs en gång- och cykelväg utmed
planområdet. Kvarvarande sträcka på Väg 1800 på väg till väg 1795 är en felande länk
som finns med i Borås stads cykelplan. Detta tillgodser trafiksäkerheten för boende i
omkringliggande områden.
Frufällan
Utbyggnaden av gång- och cykelbanan längs väg 42 från Klintvägen till Skogsrydsvägen (Frufällebacken) är färdigställd. Fortsättningen utmed väg 42 SkogsrydsvägenNordskogen (cirkulationsplatsen) är den sista felande länken mellan Borås-Fristad. I
och med den sista etappen färdigställs blir det bra pendlingsmöjligheter med cykel.
Utbyggnaden av gång- och cykelväg längs väg 1800 (Paradisvägen) tillgodser trafiksäkerheten för boende i omkringliggande områden och gör det möjligt att nå GCförbindelsen mot Borås och Fristad längs väg 42 på ett bra sätt.
Kråkered.
Från Transåsrondellen vid riksväg 27 till Kråkereds Sjöväg längs väg 1662. Vid väg 27
finns en planskild förbindelse för gående och cyklister. GC-vägen från tunneln ansluter en liten bit in på väg 1662. Närheten till centralorten innebär att fler kan välja cykeln som transportmedel både till golfbanan men även boende utmed sträckan som
kan pendla till arbetet.
Busslinjen som gick denna sträcka är indragen vilket gör att man får gå ifrån riksväg
27 eller cykla från Borås stad ut till Borås Golfbana. Sträckan utmed väg 1662 trafike-
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ras av tung trafik till och från ett flislager i Kråkered. Att dra den nya gång- och cykelvägen fram till Kråkereds Sjöväg binder samman den med den gamla banvallen från
f.d. Kindsjärnvägen och innebär en väsentlig höjning av trafiksäkerheten för de
oskyddade trafikanterna.
Övriga viktiga stråk som kommer behöva utvecklas för arbetspendling med cykel är
cykelförbindelse till och från Dalsjöfors på väg 1700 som passerar slakteriet som är en
stor arbetsplats. Även väg 180 från Fjällgatan upp mot Hestra behöver komma med i
planen.
Det finns stor potential för ökad cykling med mobility-åtgärder. Borås planerar flera
sådana åtgärder och är bland annat intresserad av att utveckla ett hyrcykelkoncept för
Borås. Här finns flera samverkansfördelar med Västra Götalandsregionen och Västtrafik som vi vill utveckla mer. Inför kommande höst avser kommunen att bland annat utveckla projektet Vintercyklister, som fallit väl ut. Att fortsätta utveckla cykling i
samarbete med arbetsgivare i kommunen och cykling till och från skolan är också
intressant.
Genom att utveckla infartparkeringar utmed huvudstråken i Borås och omgivande
orter, med anslutande cykelparkering och busshållplatser så kan hållbara transportmedel bli mer attraktiva.
Prioritering av bristkandidater
Borås Stad föreslår, i kommande revidering av regional plan, en uppdelning mellan
åtgärdsområden vid prioritering av bristkandidater. En prioritering mellan vägåtgärder
samt en prioritering mellan kollektivtrafikåtgärder. En uppdelning mellan åtgärdsområdena innebär att bristkandidater och behov inom kollektivtrafikåtgärder får ökade
möjligheter i fler kommuner.
I arbetet med den regionala planen och nomineringen av bristkandidater över 25 miljoner har främst två åtgärdsområden berörts – kollektivtrafik och regionala vägåtgärder. Från Borås Stads sida har fokus varit på vägåtgärder. Därmed inte sagt att kollektivtrafikåtgärder har lägre prioritet men vid nomineringen till Västra Götalandsregionen via kommunalförbundet och val av bristkandidater skulle 3-4 kandidater föreslås,
vilket innebar att vägåtgärder prioriterades. Borås Stad tycker det är olyckligt att åtgärdsområden ställs emot varandra vid val av bristkandidater och önskar därför en
mer uppdelad nominering av bristkandidater.
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Kungörelse
Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018 – 2029 med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning
Regionstyrelsen har tagit fram ett förslag till
regional plan för transportinfrastrukturen i Västra
Götaland 2014–2025. I planförslaget redovisas
förslag till investeringar, främst för regionala vägar
och kollektivtrafikanläggningar.
Planens miljöeffekter har utretts och finns
redovisade i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Det övergripande syftet med MKB:n är att
integrera miljöaspekterna i infrastrukturplanen så
att en hållbar utveckling kan främjas.
Det regionala planförslaget och tillhörande MKB
finns tillgängliga på samtliga kommunkontor i
Västra Götaland under remisstiden juni –
6 oktober 2017. Kontakta din kommun för
information om eventuella ytterligare
utställningsplatser.
Remisshandlingarna finns publicerade på Västra
Götalandsregionens hemsida:
http://www.vgregion.se/regional-utveckling/
verksamhetsomraden/transport infrastruktur/
Fram till den 6 oktober finns möjlighet att lämna
synpunkter på det regionala planförslaget och
tillhörande MKB via e-post eller brev till:
Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se, ange
diarienummer RS 01149-2016
Västra Götalandsregionen, Koncernkontoret,
avdelningen för kollektivtrafik och infrastruktur, att:
Georgia Larsson, Box 1091, 405 23 Göteborg
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Västra Götalandsregionen
Koncernstab regional utveckling
Datum 2017-06-09
Diarienummer RS 01149-2016
Remiss till:
Fyrbodals kommunalförbund
Skaraborgs kommunalförbund
Göteborgsregionens kommunalförbund
Boråsregionen/Sjuhärads
kommunalförbund

Remiss av ”Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i
Västra Götaland 2018 - 2029”
Regionstyrelsen remitterar härmed ett förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i
Västra Götaland 2018 – 2029 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Kommunalförbunden ansvarar för vidarebefordran till sina respektive kommuner och för att
ta fram ett gemensamt yttrande.
Remisshandlingarna finns publicerade på Västra Götalandsregionens hemsida:
http://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/transportinfrastruktur/
Fram till den 6 oktober 2017 finns möjlighet att lämna synpunkter på det regionala
planförslaget och tillhörande MKB. Synpunkter kan exempelvis lämnas på hur förslaget
som helhet upplevs samt hur det bedöms svara mot nationella och regionala mål.
Synpunkterna kan skickas via e-post eller brev till:
•
•

Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se
ange diarienummer RS 01149-2016
Västra Götalandsregionen, Koncernkontoret, avdelningen för kollektivtrafik och
infrastruktur, att: Georgia Larsson, Box 1091, 405 23 Göteborg

En kungörelse går ut till allmänheten om möjligheten att lämna synpunkter på planförslaget
och tillhörande MKB. I kungörelsen står att materialet kommer finnas tillgängligt på
samtliga kommunkontor i Västra Götaland under perioden juni – 6 oktober 2017.
Det är angeläget att kommunalförbunden uppmärksammar kommunerna på att
materialet behöver hållas tillgängligt under remisstiden för att allmänheten ska
beredas tillfälle att lämna synpunkter. Det tillhandahållna materialet ska omfatta:
• Kopia av kungörelse
• Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen 2018 - 2029
• Miljökonsekvensbeskrivning

Med vänlig hälsning
Ann-Sofie Lodin
Regiondirektör
Postadress:
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Besöksadress:
Residenset, torget
Vänersborg

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se

E-post:
regionstyrelsen@vgregion.se
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DNR: RUN 631–00911-2016, RS 01149-2016
Projektledare: Georgia Larsson och Christian Bergman (fram till mars 2017), Koncernkontoret Regional
utveckling, avdelning Kollektivtrafik och infrastruktur
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1 Inledning
Enligt beslut i mars 2017 gav regeringen uppdrag åt Trafikverket att upprätta ett förslag till en nationell
trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet för perioden 2018–2029.
Länsplaneupprättarna fick samtidigt i uppdrag att för respektive län upprätta förslag till länsplaner för
regional transportinfrastruktur. Förslagen till länsplaner ska redovisas till Regeringskansliet senast den
15 december 2017. De befintliga ekonomiska ramarna för perioden 2014–2025 tillsammans med de
preliminära ekonomiska ramarna för perioden 2025–2029 ska vara utgångspunkt för planeringen för
respektive län.

Figur 1. Karta över Västra Götalandsregionen med dess kommunalförbund och kommuner. Göteborgsregionen visas
exklusive Kungsbacka kommun. Källa: Lantmäteriet, © OpenStreetMaps bidragsgivare

Trafikslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur är det begrepp som
näringsdepartementet har använt i sina direktiv inför upprättandet av denna plan, enklast kallat
länsplan. Den nu gällande regionala planen heter Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra
Götaland 2014–2025, och den plan som nu upprättas heter Regional plan för transportinfrastrukturen
i Västra Götaland 2018–2029. Det som åsyftas är samma dokument men flera olika begrepp används
i olika sammanhang.
Regional systemanalys för transportinfrastrukturen i Västra Götaland togs fram under 2016, och utgör
ett underlag för den regionala planen. I systemanalysen, som är ett inriktningsdokument, pekas de
viktigaste funktionerna för regionens transportinfrastruktur ut som sedan ligger till grund för planen.
6

ARBETE UNDER REMISSTIDEN
Då direktivet från Näringsdepartementet (rskr. 2016/17:101) kom sent har tidplanen för
framtagandet av den regionala planen varit mycket begränsad. Detta har fört med sig att arbete med
följande frågor pågår under remisstiden:
• Bostadsfrågan/mallar
• Kartor/tabeller/figurer kan komma att ändras/kompletteras

1.1 Nytt ekonomiskt planeringssystem
Detta förslag till regional plan utgör en komplettering och förlängning av den gällande planen.
Regionen har tillämpat det nya ekonomiska planeringssystemet som Trafikverket tagit fram. Detta
används på motsvarande sätt i framtagandet av ny nationell plan.
I korthet innebär modellen att det för den senare delen av planperioden snarare beskrivs brister och
behov i och för länets transportinfrastruktur än konkreta åtgärder, de bestäms senare i processen
genom så kallade åtgärdsvalsstudier. Ett syfte med detta är att ha ett mer gediget underlag för valet
av åtgärd innan beslut om dess innehåll och utformning fattas. Fyrstegsprincipen1 kan härmed
tillämpas mer genomarbetat. Regionens arbete med prioriterade brister är ytterligare ett steg närmare
det nya planeringssystemet. Bristerna kommer att prioriteras in i senare delen av planen, det vill säga
år 7–12.

1.2 Regionala planen i sitt sammanhang
Den regionala transportinfrastrukturplanen utgör ett komplement till den nationella planen. De
grundläggande målsättningarna är gemensamma, se vidare 2.3 Politiska mål och riktlinjer.
För att människornas vardagsresor samt näringslivets transporter ska fungera tillfredsställande räcker
det inte att enbart de stora stråken är robusta och säkra. I den regionala planen behandlas brister i
länkar och noder som ansluter till det nationella systemet samt viktiga stråk som ligger helt utanför
detta. Dessutom föreslås bland annat att ytterligare medel avsätts till förbättring av vissa järnvägar
som inte prioriteras tillräckligt högt i den nationella planen.
I regeringens direktiv2 i mars 2017 för infrastrukturplaneringen ska länsplaneupprättarna beakta
följande prioriterade utmaningar:
•
•
•
•
•
•

Omställning till ett av världens första fossilfria välfärdsländer
Investeringar för ett ökat bostadsbyggande
Förbättra förutsättningarna för näringslivet
Förstärka sysselsättningen i hela landet
Ta höjd för och utnyttja digitaliseringens effekter och möjligheter
Ett inkluderande samhälle

Närmare redovisning av fyrstegsprincipen finns i avsnitt 1.4 Samlade effektbedömningar samt på Trafikverkets
hemsida.
2
Uppdrag att ta fram förslag till nationell transportslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet
och transportslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur (rskr. 2016/17:101)
1
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1.2.1 Västsvenska paketet
Den gällande regionala planen har stark koppling till det Västsvenska paketet. Arbetet med det
Västsvenska paketet är i en genomförandefas, och den regionala planen inriktar sig till att ytterligare
förstärka den hållbara utveckling som paketet syftar till. De mål som formulerats för det Västsvenska
paketet ligger helt i linje med nationella och regionala mål för transportplaneringen, se vidare avsnitt
2.3 Politiska mål och riktlinjer.
Under de närmaste fyra åren kommer stora trafikpåverkande åtgärder att starta, framförallt allt då
arbetet med både Hisingsbron och Västlänken påbörjas. Förutom att minimera trafikpåverkan under
byggtid är det också en utmaning att säkra tillräcklig kompetens till regionen för att få så
konkurrensmässigt bra upphandlingar som möjligt.
1.2.2 Sverigeförhandlingen
Samtidigt med revidering av regional plan pågår Sverigeförhandlingen. Sverigeförhandlingen är ett
regeringsuppdrag med flera olika delar i, bland annat en med syfte att arbeta fram överenskommelser
för att förbättra kollektivtrafiken och öka bostadsbyggandet i landets tre storstadsregioner. Ett
deluppdrag handlar om att i samband med förhandling om åtgärder i storstad ingå överenskommelser
om satsningar på cykelstråk.
Sverigeförhandlingens uppdrag innefattar också att möjliggöra snabb utbyggnad av nya stambanor i
form av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö. Två av alla
deluppdrag, storstadsåtgärder och ny stambana, kommer att ha stor påverkan på
transportinfrastrukturplanen både nationellt och regionalt i Västra Götalandsregionen. När det gäller
ny stambana förutsätts att delen Mölnlycke – Bollebygd som redan ligger med i nationell plan fortsatt
prioriteras och fullföljs med nödvändiga resterande medel.
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I förhandlingen kring storstadsåtgärder förutsätts bland annat att en förstärkning av medel till regional
plan med 10 000 kr per bostad lyfts in i den regionala planen, utöver de medel till respektive berörd
region som nu redovisats enligt direktivet. Ytterligare medel kommer behöva prioriteras för att den
statliga andelen kan anses vara tillräcklig, exempelvis via stadsmiljöavtal.
1.2.3 Övriga pågående samarbeten
De föreslagna storstadsåtgärderna är framtagna gemensamt med Västra Götalandsregionen, Göteborg
stad, Mölndals stad och Partille kommun och baseras på det gemensamma arbetet Målbild koll2035
som förväntas färdigställas under hösten 2017.

1.3 Brister
I slutet av planperioden, det vill säga år 7–12, har medel avsatts till Brister som är kommande behov
av åtgärder som ännu inte är definierade. Kommunalförbunden och kommunerna i Västra Götaland
har haft möjlighet att göra inspel om Brister i transportinfrastrukturen. Utgångspunkten har varit den
regionala systemanalysen3, och ambitionen har varit att bristerna ska vara transportslagsövergripande.
Prioriterade brister planeras bli föremål för åtgärdsvalsstudier och allt eftersom planen framskrider
landa i nya åtgärder, antingen som namngivna objekt eller inom potterna. Resurs- och klimateffektiv
planering görs kontinuerligt enligt fyrstegsprincipen4. Brister inom åtgärdsområdena Regionala
vägåtgärder och Kollektivtrafik redovisas i kapitel 6.1.1 och 6.2.4.
År 1–3

År 4–6

År 7–12

Förslag till byggstart

Förslag till förberedelser för
byggstart

Brister

Regional Systemanalys – För transportinfrastrukturen i Västra Götaland – beslutades av regionstyrelsen i
oktober 2016.
4
Närmare redovisning av fyrstegsprincipen finns i avsnitt 1.4 Samlade effektbedömningar samt på Trafikverkets
hemsida.
3
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1.4 Samlade effektbedömningar
För att uppnå en så väl balanserad plan som möjligt har så kallade samlade effektbedömningar av
föreslagna åtgärder genomförts. Viktiga inslag i dessa effektbedömningar är kalkyler över åtgärdernas
samhällsekonomiska utfall samt en analys av fördelningseffekter och uppfyllelse av regionala och
nationella mål. För att uppnå ett kostnadseffektivt val av åtgärder prövas olika sätt att lösa
identifierade brister enligt fyrstegsprincipen, se Figur 2.
FYRSTEGSPRINCIPEN
Fyrstegsprincipen innebär att förslag till lämpliga lösningar på identifierade problem ska diskuteras och
prövas förutsättningslöst. I det första steget ska sådana åtgärder övervägas som kan påverka
transportbehovet och valet av transportsätt. I det andra steget prövas åtgärder som ger effektivare
utnyttjande av befintligt transportsystem. I det tredje steget prövas begränsade utbyggnadsåtgärder och
först i det fjärde steget kan det bli tal om nyinvesteringar.

Figur 2. Beskrivning av fyrstegsprincipen. Källa: Trafikverket

I den samhällsekonomiska kalkylen försöker man beräkna samtliga kostnader och nyttor som
uppkommer på grund av en viss åtgärd. Vissa samhällsekonomiska kostnader och nyttor är svåra att
kvantifiera, exempelvis påverkan på landskapet och dess värden i olika avseenden. Dessa vägs istället
in kvalitativt i en vidgad samhällsekonomisk analys. Vidare kan det ibland finnas anledning att väga in
sådana fördelningsmässiga effekter som inte ingår i en samhällsekonomisk kalkyl eller analys. Sådana
effekter, liksom mera allmänna bedömningar kring åtgärders betydelse för olika transportpolitiska
eller regionalpolitiska mål, bedöms verbalt i den samlade effektbedömningen.
Den samlade effektbedömningen, med den samhällsekonomiska kalkylmodellen och
fyrstegsprincipen, har varit vägledande vid prioriteringen och valet av åtgärder inom respektive
åtgärdsområde i planförslaget.
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1.5 Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning
Miljöbedömning är sedan år 2005 tvingande för planer och program som antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Då den regionala infrastrukturplanen bedöms få en betydande miljöpåverkan har en
miljöbedömning genomförts som en integrerad del av planarbetet. Det övergripande syftet med
miljöbedömningen är att integrera miljöaspekterna i infrastrukturplanen så att en hållbar utveckling
kan främjas.
Beredningen för hållbar utveckling (BHU) – den politiska gruppering som är operativt ansvarig för
utarbetandet av planen – har behandlat miljöfrågorna i anslutning till åtgärdsplaneringen. Fokus har
legat på avvägningen mellan åtgärdsområden, exempelvis mellan väg-, cykel- och
kollektivtrafikåtgärder.
Länsstyrelsen och flera andra remissinstanser framförde vid samråd om miljöbedömningens
avgränsning att miljökonsekvensbeskrivningen, enligt miljöbalkens krav, ska inkludera alternativ. Till
exempel alternativ med tydligare miljöinriktning med större andel åtgärder som främjar kollektivt
resande och cykling. Ett sådant alternativ bör i ökad grad utgå ifrån vad det är rimligt att den regionala
planen ska hantera för att de nationella och regionala klimatmålen ska kunna uppfyllas. Utifrån detta
resonemang hanterar miljökonsekvensbeskrivningen tre alternativ: planalternativ, klimatalternativ
och nollalternativ. Planalternativet har samma fördelning av medel mellan åtgärdsområden som
nollalternativet (gällande plan). Planalternativet har dock en högre andel medel för vägåtgärder knutna
till brister och stråk, vilket ger planalternativet en ökad flexibilitet jämfört med nollalternativet.
Klimatalternativet är ett teoretiskt alternativ som utgår från att planen ska ta sitt ansvar för att nå
klimatmålen.
Miljöbedömningsprocessen
och
planens
miljökonsekvenser
finns
beskrivna
i
5
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). En sammanfattning av denna finns med senare i detta
planförslag, se kapitel 8 Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen.

5

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland
2018–2029
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1.6 Bostadsbyggande
Liksom på andra håll i Sverige råder det en obalans på bostadsmarknaden i Västra Götalands län med
underskott på bostäder i 44 kommuner.6 En brist på bostäder innebär förluster på både individ- och
samhällsnivå. Västra Götalands län är ett attraktivt län att flytta till och bo i. Utmaningen för kommuner
är att i samverkan med aktörer planera och bygga för nya invånare. Det äldre bostadsbeståndet
behöver utvecklas så att de som redan bor här kan erbjudas möjlighet till ett bättre boende.
Länsstyrelsens bedömning är att det behövs 78 000 bostäder, i genomsnitt 7 800 per år, för perioden
2016–2025. I jämförelse med nivån på antalet färdigställda bostäder år 2015 måste bostadsbyggandet
därför öka med cirka 22 procent.
I underlagen inför denna planomgång, 2018–2029, bland annat i regeringens proposition 20167, har
vikten av sambanden mellan bostadsbyggande och transportinfrastruktur blivit alltmer tydliga och
prioriterade frågor för nationella politiken. I Sverigeförhandlingen var uppdraget tydligt formulerat till
att infrastruktursatsningar totalt runt om i Sverige ska möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya
bostäder, och i direktiven inför de planer som nu arbetas fram ska det redogöras för hur många nya
bostäder respektive infrastrukturåtgärd kan möjliggöra.
För att få svar på hur många nya bostäder som respektive namngivet objekt kan möjliggöra har
information inhämtats från berörda kommuner genom dialog (mejl, telefon, fysiskt möte) under april
och maj månad 2017. En samlad bedömning, av hittills framtaget underlag, finns i kapitel 7.8 Effekter
för bostadsbyggande.

Bostadsmarknadsanalys Västra Götalands län 2016, Länsstyrelsen Västra Götalands län
Regeringens proposition 2016/17:21 – Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt
konkurrenskraft och hållbar utveckling.

6
7
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2 Utgångspunkter och förutsättningar

2.1 Västra Götaland – En transport- och logistikregion
I Västra Götaland såväl som i många andra delar av Sverige pågår en fortsatt urbaniseringsutveckling
där relationen mellan stad och land får en ändrad funktion. I landet bor idag 1,7 miljoner människor i
de tre storstadsområdena vilka under de kommande 40 åren enligt SCB bedöms öka med ytterligare
40 procent. Tillväxten sker generellt i Sveriges större städer men det är främst förortskommuner till
Stockholm, Göteborg och Malmö som ökar mest. Detta beror både på ett ökat födelsenetto och
positivt inflyttningsnetto från landsbygden, sammanfattningsvis en pågående urbanisering. I
universitet- och högskolestäderna kan inflyttningen delvis också förklaras av regionalisering av högre
utbildning och att ett större antal unga väljer att flytta för att studera, men också att urbanisering drivs
starkt av faktorer som är knutna till arbetsmarknaden.
Västra Götaland präglas fortfarande av tillverkningsindustri, men kompletteras och omvandlas
tillsammans med omvärlden till en ökad tjänstesektor och småskalig innovationsverksamhet. Den
historiska strukturen gör delar av regionen stark men också sårbar för förändringar.
Samspelet mellan infrastruktur, arbetsmarknad och tätortstruktur är viktigt och i regionen skiljer sig
förutsättningarna åt. Ur ett tätortsperspektiv återfinns mer än en tredjedel av regionens 322 tätorter
i närheten till Göteborg samtidigt som kommunerna väster om Vänern saknar större tätorter att bygga
runt vilket gör dem mer sårbara för lokala förändringar.
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De starka stråken är centrala delar i regionens transportsystem. De möjliggör ett samspel mellan stad
och landsbygd samt skapar ökade möjligheter till regionförstoring. I de starka stråken skapas också
ökade möjligheter till effektiv kollektivtrafik som är mer bärkraftig och ett steg mot målen om ett
hållbarare transportsystem.
På samma sätt som regionens interna flöden är centrala, är relationen till övriga regioner viktig. Inte
minst på lokal nivå, vanligtvis vid regiongränserna, kan detta i många fall anses vara ett viktigare utbyte
än den inomregionala.

Figur 3. Antal invånare i Västra Götaland och Halland 2014 samt befolkningsutvecklingen år 2000–2013. Källa: Funktionell
geografi, Sweco 2016.
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Västra Götaland präglas av att vara en godstransportintensiv region med hög försörjningsgrad åt parter
både inom och utom regionen. För Sveriges, liksom för Norges, transportsystem har Göteborgs hamn
en central roll i sin koppling till globala nätverk som från Göteborg kopplas samman med starka
godsstråk som E6, E20, E45, riksväg 40 samt Västra stambanan och Västkustbanan för vidare transport
i systemet. Göta Älv utgör ett viktigt stråk för gods mellan Göteborgs Hamn och Vänern, och är även
betydelsefull för turist- och fritidsbåtstrafik.
Regionen har en hög andel godsvolym på väg (60 procent inklusive transport till hamn) samt en relativt
låg andel på majoriteten av järnväg- och närsjöfartstråken. Regionen har i sin framarbetade
godstransportstrategi tillsammans med ovan identifierat att även förutsättningarna för
transportslagsövergripande system samt kapacitet och tillförlitlighet är två utmaningar för fortsatt
utveckling.
Näringslivet är beroende av väl fungerande förbindelser för persontransporter på såväl lokal, regional,
nationell och internationell nivå. Landvetters flygplats måste kunna erbjuda tillräckligt attraktiva
förbindelser till de globala transportnätverken. Persontransportförbindelserna på järnväg behöver ge
hög nationell och inomnordisk tillgänglighet och den regionala kollektivtrafiken behöver utvecklas
tillräckligt för att kunna bära en successivt ökande del av regionens trafikförsörjning. Detta innebär
inte bara att man måste ha ett transportslagsövergripande perspektiv på gods- och
persontransporterna, utan även att man måste ta hänsyn till att godstransport- och
persontransportsystemen ska stödja varandra.

2.2 Transporterna beräknas växa betydligt
Transporter fyller många funktioner i samhället. De är nödvändiga för att alla människor, kvinnor och
män, barn och vuxna, ska kunna ta sig till och från skolan, arbetet, ägna sig åt fritidsaktiviteter och
uträtta ärenden i sin vardag såsom hämta och lämna barn på dagis eller skola samt göra nödvändiga
inköp till hushållet. Näringslivet är tillika beroende av transporter för såväl förflyttning av människor
som gods.
Den generella samhällsutvecklingen påverkar hur trafiken utvecklas och därmed även vilka åtgärder i
infrastrukturen som är mest angelägna. Trafiken och transportsystemet påverkar även, omvänt,
samhällsutvecklingen då de utgör en del av förutsättningarna.
2.2.1 Prognoser för transportsystemets utveckling
Den regionala planen gäller åren 2018–2029 och de åtgärder som genomförs kommer att påverka
samhället under lång tid framöver. Prognoserna och kalkylerna i denna åtgärdsplanering utgår från
Trafikverkets prognoser som tagits fram inom ramen för det nationella planeringsarbetet.
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Nationellt förväntas befolkningen öka med cirka 20 procent under perioden 2017 till 2040 (Sveriges
officiella statistik). Enligt en prognos förväntas befolkningen i Västra Götaland växa till drygt 1,8
miljoner invånare till år 2040, det innebär ungefär 200 000 nya invånare räknat från 2014. Den
tillkommande befolkningsmängden samt efterfrågan på arbetskraft och boende förväntas i första hand
ske i Göteborgsregionen (se Figur 4), vilket ställer stora krav på möjligheter att bo och arbeta inom
rimliga avstånd som grundar sig på attraktiva transporter.
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Figur 4. Befolkningsutveckling enligt prognos. Källa: Trafikverket (Sampers)
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Sjuhärad

2.2.2 Persontransporternas utveckling
Det totala persontransportarbetet i Sverige (nationellt) bedöms öka med 30 procent mellan år 2014
och 2040. Biltransportarbetet förväntas öka något mer, med 34 procent, medan resandet med
spårtrafik ökar med 27 procent.
Enligt Trafikverkets regionala trafiktillväxttal beräknas persontrafiken i Stor-Göteborg följa
riksgenomsnittet på 30 procent över perioden 2014 - 2040. För övriga regionen är tillväxttakten mellan
14 och 25 procent (Trafikverkets gällande förutsättningar för trafiktillväxttal).
2.2.3 Godstransporternas utveckling
Med de förutsättningar som antas när det gäller ekonomins utveckling, varuvärdenas förändring,
utrikeshandelns förändrade fördelning mellan länder, infrastrukturens utbyggnad samt förändrade
körkostnader, prognostiseras en ökad efterfrågan på godstransporter.
Västra Götaland står för en mycket stor andel av såväl inrikes som utrikes transporter. Figur 5 visar
inrikes godstransporter med svenska lastbilar fördelat på län för år 2015 uttryckt i miljoner
tonkilometer. Enligt Trafikverkets prognos beräknas trafikarbetet med lastbil öka med 1,1 procent per
år i Västra Götaland under perioden 2014 till 2040, vilket innebär en total ökning på 64 procent. Allt
annat lika innebär det att transportarbetet kan komma att öka från dagens 4 800 miljoner tonkilometer
till 6 000 miljoner tonkilometer år 2030.
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Figur 5. Inrikes godstransporter med svenska lastbilar (miljoner ton-km respektive procentuell andel av total) fördelat på
län, år 2015. Källa: Trafikanalys

2.2.4 Hur ska prognosen hanteras?
Prognosen som utgör grunden till den nationella planen utgår från beslutade styrmedel och inte
uppsatta mål. Enligt det transportpolitiska målet ska transportsektorn bidra till att miljökvalitetsmålet
begränsad klimatpåverkan nås. Begränsad klimatpåverkan innebär att:
•

•

till år 2020 minska utsläppen av växthusgaser med 40 procent jämfört med år 1990 i de
samhällssektorer som inte handlar med utsläppsrätter (d.v.s. transportsektorn, jordbruk,
mindre värmeverk och industrier). Av detta beräknas att drygt 25 procent av minskningarna
sker i Sverige och resten i form av investeringar i andra länder eller flexibla mekanismer (t.ex.
utsläppsminskande projekt som genomförs i utvecklingsländer).
Sverige till år 2050 ska vara ett land utan nettoutsläpp av växthusgaser.
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För att vända utvecklingen och få ett långsiktigt hållbart transportsystem krävs därmed insatser utöver
den idag beslutade politiken. Den nationella och regionala infrastrukturplaneringen har en roll att fylla
i detta hänseende, se Figur 6. Den regionala planen bygger dock på investeringar i framtida resande
och för att uppnå klimatmålen räcker det inte med att resa på andra sätt, det krävs även att resorna
minskas.8 Planens syfte är inte att hantera denna typ av åtgärder, dessa hanteras istället i andra
sammanhang och via politiska direktiv och incitament.

Figur 6. Illustration över den regionala och nationella planens bidrag till att nå klimatmålet i ett sammanhang.

Västra Götalandsregionen framhäver klimatfrågan och vikten av en utveckling mot mer resurssnåla
och förnybara system. Satsningar på kollektivtrafik- och cykelåtgärder är högt prioriterade i den
regionala planen i linje med regionens målsättning att kollektivtrafikresorna ska fördubblas fram till år
2025 jämfört med år 2006. Utöver infrastruktursatsningar finns också en stark vilja att minska
klimatpåverkan genom exempelvis satsningar på miljöfordon, upphandling som premierar bra
miljösatsningar och användning av alternativa bränslen.

8

Se vidare i rapporten Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland
2018–2029
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2.3 Politiska mål och riktlinjer
Att verka för hållbara transportlösningar är en förutsättning för att uppnå de politiska målsättningarna
om en hållbar regional utveckling. Med ambitionen att fortsätta vara Sveriges ledande transport- och
logistikregion måste Västra Götaland ligga i framkant även i denna omställningsprocess. Tillväxt och
regionförstoring är viktigt, men tillväxten måste också vara hållbar för miljön och människorna som
lever i regionen.
2.3.1 Nationella mål och inriktningar
De nationella mål och riktlinjer som styr det regionala arbetet är framförallt de transportpolitiska
målen. Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. För att uppnå
målet ska transportsystemet vara hållbart, robust och effektivt med god kapacitet. Därutöver har ett
funktionsmål och ett hänsynsmål formulerats:
FUNKTIONSMÅL: Skapa tillgänglighet för resor och transporter. Transportsystemets utformning, funktion
och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och vara
jämställt utifrån män och kvinnors transportbehov.
HÄNSYNSMÅL: Transportsystemet ska ta hänsyn till säkerhet, trygghet, miljö och hälsa. Transportsystems
utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dö eller skadas allvarligt samt bidra
till att miljökvalitetsmålen uppfylls.

Den nationella politikens inriktning för denna transportplaneringsomgång uttrycks i den proposition
som kom i oktober 2016 med följande huvudsakliga innehåll:
FRÅN PROPOSITIONEN (prop. 2016/17:21)9
•
•
•
•
•

De transportpolitiska målen är utgångspunkten
Ett stärkt underhåll
Nya stambanor
Innovativa lösningar
Tydligare koppling mellan infrastruktur och bostadsbyggande

ÖVRIGA UTVECKLINGSINSATSER
För utveckling av transportsystemet föreslås 333,5 miljarder kronor, en ökning med 20 procent. Förutom
till investeringar i statliga järnvägar och vägar får dessa medel användas till trimningsåtgärder och
miljöåtgärder
i
befintlig
infrastruktur,
statlig
medfinansiering
till
vissa
regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m., bidrag till åtgärder i farleder och slussar och stöd till att främja hållbara
stadsmiljöer m.m.

Regeringens proposition 2016/17:21 – Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt
konkurrenskraft och hållbar utveckling.

9
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2.3.2 Regionala mål och inriktningar
På regional nivå finns flera styrande dokument som beskriver transportsystemets mål och inriktningar.
Västra Götalandsregionen har tagit fram en regional systemanalys10 för transportinfrastrukturen.
Denna pekar ut de viktigaste funktionerna som regionens transportinfrastruktur bör tillhandahålla för
att uppfylla de mål som finns på nationell och regional nivå. En sammanställning av de regionala
inriktningsdokumenten som utgjorde utgångspunkt för systemanalysen finns i Figur 7.

Det goda livet

Budget 2016

Klimatstrategi

•Internationellt
transportnav

•En starkare region med
fortsatt satsning på
kollektivtrafiken

•Effektiva godstransporter
– grön logistik

•En hållbar och
konkurrenskraftig
infrastruktur

•Effektiva
persontransporter –
mobilitet

•Ett kraftfullt miljöarbete

•Kollektivtrafik för en
gemensam region

•Alternativa drivmedel och
effektivare fordon samt
sjöfart

Regionalt trafikförsörjningsprogram
•Fokus där det finns
potential för:
•Stråktanke
•Stadstrafik
•Tillgänglighet
•Mobility management

Godstransportstrategi

VG2020

Målbild tåg 2035

Strategi för ökad cykling

•Transportinfrastruktur av
hög klass

•En ledande
kunskapsregion

•Ledande logistikregion

•En region för alla

•Tågresandet i Västsverige
ska trefaldigas till 2035
•Framtida tågtrafik stråk
för stråk
•Järnvägens kapacitet och
hastighet behöver öka
•Investeringskostnad i
infrastruktur

•Skapa förutsättningar för
ökad och säker cykling
•Prioriteringsprinciper där
vardagscyklande till
målpunkter prioriteras
högst

•Kunskap och kompetens i
framkant

•En region där vi tar
globalt ansvar
•En region som syns och
engagerar

Figur 7. Sammanställning av regionala mål i befintliga dokument för Västra Götaland som utgjorde underlag till den
regionala systemanalysen.

Regional Systemanalys – För transportinfrastrukturen i Västra Götaland – beslutades av regionstyrelsen i
oktober 2016.

10
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I den regionala Systemanalysen konkretiseras regionens mål i tre övergripande mål utifrån tre
kategorier: Transportsystem, Godstransporter och Persontransporter, se Figur 8. Transportsystem är
transportslagsövergripande och omfattar både person- och godstransporter. Utifrån dessa tre
övergripande mål har funktionsmål formulerats som legat till grund för de prioriterade funktionerna.
De nationella målen finns hela tiden med som en utgångspunkt för arbetet och spänner över alla
områden.

Figur 8. De tre övergripande målen för transportsystemet i Västra Götaland. Transportsystemet ska även förhålla sig till de
nationella målen.

De prioriterade funktioner som lyfts fram i systemanalysen beskriver de delar av regionens
transportsystem som behöver utvecklas för att nå de nationella och regionala målen, se Figur 9. De
prioriterade funktionerna är kategoriserade utifrån de områden som målen anger samtidigt som de
spänner över och mellan områdena och i flera fall uppfyller flera mål inom det övergripande
huvudmålet för regionens utveckling på sikt.

Figur 9. Mål och prioriterade funktioner för Västra Götalandsregionen.

21

Trafikförsörjningsprogrammet (TFP) för åren 2017–2020.
Trafikförsörjningsprogrammet11 (TFP) för programperioden 2017–2020, med långsiktig utblick till år
2035, är regionens övergripande styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Programmets
övergripande mål är att andelen hållbara resor ska öka i hela Västra Götaland och
kollektivtrafikresandet fördubblas för att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig region. Utöver det
övergripande målet finns delmål med tillhörande strategier som beskriver hur målen ska nås, se Figur
10.

Figur 10. Mål, delmål och beslutade strategier i Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017–2020.
1Ytterligare

strategier är under framtagande, se under respektive delmål.

Kollektivtrafiken är ett verktyg för den regionala utvecklingen, i stad och på landsbygd för att knyta
ihop regionen och målpunkter utanför Västra Götaland. I programmet finns en karta som visar vilka
prioriterade stråk som är en kombination av Västra Götalands tyngsta pendlingsrelationer och politiskt
utpekade stråk som bedöms som viktiga. Även noder finns utpekade, de som ges särskilt hög prioritet
är de delregionala arbetsmarknadscentrumen. De är regionens pendlingsnav, och är även utpekade
som tillväxtmotorer i VG2020, Västra Götalandsregionens regionutvecklingsstrategi.
Prioriterade utvecklingsområden till 2020:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Samhällsplanering och kollektivtrafik som ömsesidig process
Samordning med skolresor, utifrån lokala förutsättningar
Hållbart resande, samverkan för att utveckla smartare kombinationer av färdsätt
Pris- och betalsystem samt information- enkelt att resa
Principer och strategier för kollektivtrafiken i regionens pendlingsnav
Strukturerat arbete utifrån de sju diskrimineringsgrunderna; social hållbarhet.

11

Trafikförsörjningsprogrammet (TFP) antogs av regionfullmäktige 29 november 2016 och är en revidering av det första programmet som
togs 2012. Arbetet med programmet har genomförts tillsammans med kommunerna och med en medborgardialog på flera olika sätt och i
samråd med många aktörer, organisationer och myndigheter.
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KRITERIER FÖR PRIORITERING AV INNEHÅLL I DEN REGIONALA PLANEN
Åtgärder, både namngivna och innehåll i potter, ska prioriteras utifrån att de
•

•
•
•
•
•

bidrar till regionens långsiktiga strategi, innehålla åtgärder som syftar till att kollektivtrafikens
funktion förbättras och att andelen resor med hållbara transporter ökar i hela regionen, med
prioritet för utpekade stråk och noder.
bidrar till Trafikförsörjningsprogrammets delmål, dess tillhörande strategier där så är relevant
samt de prioriterade utvecklingsområdena till 2020.
bidrar till restidsförkortning i de prioriterade stråken för buss och tåg
bidrar till förbättrad funktion i de regionala pendlingsnaven- stadstrafik- och att en samordning
med bebyggelseplaneringen sker för att utveckla attraktiva städer
bidrar till att öka resandet på landsbygden
bidrar till ökad tillgänglighet till och i kollektivtrafiken

För de åtgärder som genomförs i samverkan med kommuner och/eller Trafikverket krävs att parterna är
överens om vilka satsningar som skall genomföras.

2.3.3 Transportslagsövergripande synsätt
En central utgångspunkt i den regionala planeringen har varit det trafikslagsövergripande synsättet där
vägar, järnvägar, sjöfart, flyg, terminaler, pendlingsparkeringar samt cykel- och gångvägar har
betraktats som ett enhetligt och samverkande system. Det handlar om att ta tillvara de unika
fördelarna hos varje trafikslag.
Kollektivtrafiken fyller en mycket viktig roll både vad gäller att anpassa transportsystemet efter olika
resenärers behov och att skapa ett mer jämlikt transportsystem, liksom för att styra om
transportsystemet i hållbar riktning. Att kraftigt förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken är
fortsatt en bärande strategi, och förslaget till regional infrastrukturplan för Västra Götaland innebär
att tidigare åtaganden om kraftfulla satsningar på kollektivtrafiken fullföljs. I förslaget ingår också
fortsatt utbyggnad av ett prioriterat nät för funktionshinderanpassning av kollektivtrafiken.
Satsningarna i planen skall bidra till att andelen hållbara resor ökar i hela Västra Götaland och
kollektivtrafikresandet fördubblas, för en attraktiv och konkurrenskraftig region. Satsningar som ger
förbättrad pålitlighet och framkomlighet både i utpekade stråk och våra största städer behöver
genomföras inom de närmsta fyra åren. En fortsatt satsning för att utveckla både befintliga och bygga
nya bytes- och knutpunkter. Att säkra att invånarna får en bättre tillgänglighet till kollektivtrafiken
genom såväl att ta sig till kollektivtrafik, pendelparkeringar för bil och cykel samt
funktionshinderanpassade hållplatser är prioriterat.
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3 Planens framtagande

Det regionala planförslaget beslutas av regionstyrelsen och regionfullmäktige i Västra Götaland.
Beredningsgruppen för hållbar utveckling (BHU) har varit beredande instans med operativt ansvar.
BHU består av politiker från regionen och de fyra kommunalförbunden: Fyrbodal, Skaraborg,
Boråsregionen/Sjuhärad och Göteborgsregionen. Kommunalförbunden, som företräder Västra
Götalands 49 kommuner, har aktivt medverkat i arbetet och svarat för dialog och förankring med
kommunerna. Det finns en bred och stark politisk och geografisk bas för de ställningstaganden som
gjorts.
Kommunernas intressen vad gäller åtgärder kopplade till väg har under planeringsprocessen
samordnats genom respektive kommunalförbund som i sin tur ansvarar för att lyfta kommunernas
frågor till politisk beredning i BHU.
Arbetet med revideringen av den regionala planen för transportinfrastruktur inleddes i februari 2016.
En tjänstemannagrupp under ledning av Koncernkontoret - arbetsgruppen för strategisk
infrastrukturplanering, regional utveckling, avdelning för kollektivtrafik och infrastruktur – har
medverkat i processen med att ta fram underlagsmaterial och sammanställning av plandokumentet.
Förutom koncernkontoret har det i gruppen deltagit företrädare för de fyra kommunalförbunden,
Västtrafik, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Trafikverket samt miljöavdelningen inom Västra
Götalandsregionen.
I januari 2017 bjöd Västra Götalandsregionen in till ett informationsmöte om revideringen av den
regionala infrastrukturplanen. På mötet deltog representanter från länets kommuner och
kommunalförbund, Trafikverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, intresseorganisationer och
näringslivsrepresentanter.
Förslaget till regional infrastrukturplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning remitteras till
ovan nämnda organisationer samt ett flertal större företag och en rad intresseorganisationer.
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4 Ekonomiska förutsättningar
Västra Götalands ekonomiska ram för perioden 2019–2029 är preliminärt 6 590 miljoner kronor, se
Tabell 1. Länsplanens genomsnittliga årliga nivå för planperioden ska dock justeras i förhållande till
verkligt utfall av upparbetade medel för planperioden 2014–2025 vid utgången av 2017. I
remissversionens ekonomiska ram inkluderas den justering som preliminära uppskattas till 192
miljoner kronor. De definitiva ramarna för samtliga län kommer att fastställas av regeringen under
våren 2018.
Tabell 1. Västra Götalands ekonomiska ram, perioden 2018–2029. Fördelning enligt tilldelade länsplaneramar samt
prognostiserad underförbrukning 2014–2017 (192 mnkr som adderats till 2018–2019). Ramarna fastställs efter beslut om
nationella planen.
År
mnkr

1–3

4–6

7–12

2018–2029

1 656

1 642

3 292

6 590

I arbetet med revideringen av planförslaget har fokus legat i att öka planens flexibilitet och därmed
effektiviteten i genomförandet av planen. De utlovade förstärkningarna av regional plan från
Sverigeförhandlingen har uteblivit.
FINANSIERINGSFORMER
FÖRSKOTTERING: Byggandet av statlig infrastruktur kan tidigareläggas genom förskottering (lån) från
kommuner, landsting eller enskilda.
MEDFINANSIERING: Gemensam finansiering med annan aktör än planupprättare, t.ex. när en kommun
medfinansierar ett vägobjekt i den regionala planen.
STATLIG MEDFINANSIERING (tidigare statsbidrag): Finansiering ur nationell eller regional plan till ett antal
olika typer av åtgärder som genomförs av annan än planupprättaren. Kan t.ex. sökas av kommuner och
trafikhuvudmän (t.ex. Västtrafik).
SAMFINANSIERING: Gemensam finansiering mellan två infrastrukturplaner, t.ex. när medel från den
regionala planen för Västra Götaland samfinansierar objekt i den nationella planen.
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5 Förslag till fördelning mellan åtgärdsområden i regional plan 2018
- 2029

Figur 11. Fördelning mellan åtgärdsområden i miljoner kronor samt procent av den totala ramen, totalt 2018–2029

Resurserna i planen föreslås att fördelas mellan sju olika åtgärdsområden, enligt Figur 11 och Tabell
2. Enligt planförslaget sker fördelning av medel till fyra större åtgärdsområden: Regionala
vägåtgärder, Kollektivtrafik, Samfinansiering av järnvägar i nationell plan och Cykel. Därtill finns två
mindre åtgärdsområden: Bidrag till kommuner och Övrigt. Inom den nu gällande planperioden ligger
det även kvar en post med Samfinansiering till väg i nationell plan.
Figur 11 ger en översiktlig bild av resursfördelningen, men i realiteten går åtgärdsområdena in i
varandra på olika sätt. Inom åtgärdsområdet Regionala vägåtgärder ligger exempelvis även en del
cykelåtgärder och kollektivtrafikåtgärder i form av busskörfält, pendelparkeringar med mera. Ett annat
exempel är att Samfinansiering av järnväg i nationell plan är ett eget åtgärdsområde även om det i
stor utsträckning handlar om kollektivtrafik.
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Tabell 2: Fördelning mellan åtgärdsområden 2018–2029
Åtgärdsområden

Fördelning mnkr

Fördelning %

Regionala vägåtgärder

3 497

ca 53

Kollektivtrafik

1 347

ca 20

Samfinansiering av järnväg i nationell plan

699

ca 11

Cykel

471

ca 7

Bidrag till kommuner (trafiksäkerhet och miljö)

340

ca 5

Övrigt

136

ca 2

Samfinansiering av väg i nationell plan

100

ca 2

6 590

100

Totalt

Förslaget till fördelning mellan åtgärdsområdena grundar sig på de regionala och nationella politiska
viljeinriktningarna som har varit rådande under tidigare planeringsperioder samt på senast
tillkommande politiska dokument och inriktningar. Västra Götalandsregionens målsättning att
utveckla transportsystemet i hållbar riktning markeras genom exempelvis fortsatt satsning på Cykel
samt Samfinansiering av järnvägar i nationell plan samtidigt som Kollektivtrafik ligger kvar på en
fortsatt hög nivå. Utöver satsningen på Cykel som görs inom den ekonomiska ramen för den regionala
planen har Västra Götalandsregionen och kommunerna anslagit extra medel till cykelvägar, se avsnitt
6.5 Cykel.
Planförslaget innefattar ökat anslag till kostnadseffektiva mindre åtgärder, som kan komma till nytta
för hela regionen. Mer resurser har lagts som obundna medel i potter som exempelvis till det mindre
vägnätet. Anledningen är dels för att kunna utföra åtgärder på kortare tid och med större flexibilitet,
men även för att kunna möta upp näringslivets behov.
Under planperioden har det arbetats fram flera viktiga politiska styrdokument. Bland annat kan
nämnas: systemanalysen, godstransportstrategin samt cykelstrategin. En viktig utgångspunkt av
arbetet med revideringen av planen har varit att stärka koppling mellan dessa styrdokument och
planförslaget för att kunna fullfölja antagna politiska viljeinriktningar.
Regionens ambition är att även fortsättningsvis satsa på steg 1 och 2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen
som leder till ett effektivare nyttjande av befintlig infrastruktur, se avsnitt 1.4 Samlade
effektbedömningar.
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6 Föreslagna åtgärder
6.1 Regionala vägåtgärder
Tabell 3. Fördelning av medel inom åtgärdsområde regionala vägåtgärder 2018–2029
Regionala vägåtgärder 2018–2029 (53 %)

Fördelning mnkr

Fördelning %

1 573

45

Brister

629

18

Mindre vägnätet

525

15

Stråkpotter

525

15

Smärreåtgärder

245

7

3 497

100

Namngivna objekt

Totalt

Anslaget till Regionala vägåtgärder fördelas mellan fem olika användningsområden enligt Tabell 3.
Namngivna objekt och Brister innehåller åtgärder som överstiger 25 miljoner kr. Åtgärder för upp till
25 miljoner kr finansieras via potterna Mindre vägnätet, Stråkpotter och Smärreåtgärder. I förslaget
till användning av nytillkommande medel riktas ökat fokus mot många kostnadseffektiva, mindre
åtgärder som kan optimera systemet och fördelas till fler platser runtom i regionen.
En kort beskrivning av de namngivna objekten finns i Bilaga 2 - Beskrivning av åtgärder, investeringar
i vägar. Mer detaljerade beskrivningar för respektive objekt (samlade effektbedömningar) kommer att
finnas tillgängliga på Trafikverkets hemsida12. De nio regionala stråken finns utsatta i Figur 13.
Namngivna objekt
De namngivna, större objekten som inryms i förslaget följer med från gällande plan och redovisas i
Tabell 4 och Figur 13. Viktiga utgångspunkter för prioritering av vägåtgärder har varit att främja
sysselsättning och tillväxt. En förbättrad tillgänglighet till Göteborgs hamn och till Göteborg Landvetter
flygplats är i fokus, liksom att skapa förutsättningar för regionförstoring. Förbättrad säkerhet på det
regionala vägnätet är ett tungt vägande skäl för flera av vägutbyggnaderna. En viktig utgångspunkt för
prioriteringsordning av beslutade Namngivna objekt är att de objekt som ligger tidigt i
planeringsperioden ska vara väl utredda, det vill säga att större frågor om korridorval, utformning med
mera. har klarats ut. Detta för att trygga effektivare genomförande av planen.

12

www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-ochbeslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
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Tabell 4. Förslag till byggstart namngivna objekt 2018–2029. * Utredning om projektets omfattning pågår, se mer
detaljerad beskrivning i Bilaga 2 - Beskrivning av åtgärder, investeringar i vägar.** Projektet finansieras även med 12 mnkr
från cykelpotten. *** Med anledning av att vissa objekt utreds vidare har denna post avsatts för eventuella justeringar.
Outnyttjade medel kommer sedan att flyttas till Brister inom åtgärdsområdet Regionala vägåtgärder.
Bedömd kostnad i plan
2018–2029 mnkr

Kommunal medfinans
2018–2029

57

X

Byggstartat
44 Förbifart Lidköping
Byggstart år 1–3 (2018–2020)
160 Säckebäck-Varekil

141

161 Rotvik-Bäcken

201

49 Axvall-Varnhem

257

E20/RV40 Tvärförbindelse*

200

168 Tjuvkil*

9**

X

168 Ekelöv-Kareby*

182

X

41 Fritsla-Kråkered

79

49 Skövde-Igelstorp

142

41 Sundholmen-Björketorp

187

Byggstart år 4–6 (2021–2023)

Brister år 7–12 (2024–2029)
-

-

Ej fördelade medel Namngivna objekt***

118

Summa

1 573

-

6.1.1 Brister
Arbetet med brister är ytterligare ett steg närmare det nya planeringssystemet som beskrivs i avsnitt
1.3 Brister.
Enligt det nya ekonomiska planeringssystemet ska brister som ligger mot slutet av planperioden vara
indikativt beslutade. Detta skapar utrymme för en mer flexibel och effektiv planering. Bristerna
kommer att bli föremål för såväl åtgärdsvalsstudier som samlade effektbedömningar.
En sammanställning av inspelade prioriterade brister inom åtgärdsområdet Regionala vägåtgärder
presenteras i Figur 12, de rödmarkerade är de åtgärder som är högst prioriterade. Respektive
kommunalförbunds samtliga inspelade prioriteringar av brister redovisas i Bilaga 5 - Kandidater till
brister.
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Figur 12. Sammanställning av kommunalförbundens prioriterade brister inom åtgärdsområdet regionala vägåtgärder där
de rödmarkerade är de högst prioriterade bristerna. Källa: Lantmäteriet, © OpenStreetMaps bidragsgivare

I kommunalförbundens inspel av prioriterade brister finns brister inom alla åtgärdsområden utpekade.
När det gäller åtgärdsområdena Regionala vägåtgärder och Kollektivtrafik finns det i planen avsatta
medel för brister. För åtgärdsområdena Cykel och Samfinansiering av järnväg i nationell plan finns i
dag inte särskilda medel för brister utan prioriteringar sker utifrån andra förutsättningar och
bedömningen är att den hanteringen fungerar väl.
Pågående åtgärdsvalsstudier faller inte bort, utan följer med i det fortsatta arbetet och ligger i
planeringen före inspelade prioriterade brister. Av ovan högst prioriterade brister finns färdigställda
åtgärdsvalsstudier för väg 41 samt för del av väg 160. Utöver detta pågår arbete med åtgärdsvalsstudie
för E20/RV40 Tvärförbindelse. Dessutom kommer en åtgärdsvalsstudie påbörjas för väg 158.
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Det bör noteras att de högst prioriterade brister som redovisas i Tabell 5 är i huvudsak inspelade inom
åtgärdsområde
Regionala
vägåtgärder.
Eftersom
en
åtgärdsvalsstudie
ska
vara
transportslagsövergripande kan studien resultera i förslag även för järnvägs-, kollektivtrafik- och
cykelåtgärder. Resurs- och Klimateffektiv planering görs kontinuerligt enligt fyrstegsprincipen.
Utifrån de förslag till högst prioriterade brister som kommunalförbunden föreslagit har Västra
Götalandsregionen tillsammans med Trafikverket gjort några mindre justeringar och föreslår startår
för ett urval av de högst prioriterade bristerna. De åtgärdsvalsstudier som planeras att starta år 2020
och framåt kommer hanteras löpande i samband med Trafikverkets resursplanering i enlighet med
deras planeringscykel för åtgärdsvalsstudier. Samtliga inspelade prioriterade brister redovisas i Bilaga
5 - Kandidater till brister och kan användas som underlag inför kommande planering.
Tabell 5. Högst prioriterade brister 2018–2029
Högst prioriterade brister där åtgärdsvalsstudier kan påbörjas 2018
Väg 156

mellan Rv 40 – Jönköpings län

Väg 49

Varnhem – Skövde, hela sträckan

Väg 160

E6 - Skåpesund

Väg 155

Torslanda - Öckerö

Högst prioriterade brister där åtgärdsvalsstudier kan påbörjas 2019
Väg 161

Uddevalla – Lysekil (resterande del Bäcken – Skår)

Väg 172

Stora Bön – Skällsäter

Väg 27

delen Kila-korset söderut till länsgräns

Väg 184

mellan Lidköping och Skara inklusive väg 2616

Högst prioriterade brister där åtgärdsvalsstudier kan påbörjas 2020 eller senare
Väg 44

kvarvarande sträcka förbifart Lidköping och sträckan Lidköping – Grästorp

Väg 49

genom Skövde

Väg 171

Gläborg – Kungshamn

Väg 173

Färgelanda – Frändefors

Väg 180

ny sträckning Viared norr om Sandhult samt resterande sträcka Hällered-Alingsås

E6 - Rv 40

brist på tvärförbindelse med kollektivtrafikkapacitet i stråket
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6.1.2 Mindre vägnätet
Vägnätet utgör den största delen av vårt transportsystem och åtgärdsbehoven är mycket omfattande,
inte minst på de mindre vägarna. Dessa är mycket viktiga för arbets- och studiependling och
näringslivets transporter. Karaktären på åtgärderna i potten ligger till stor del inom steg 3 i
fyrstegsprincipen, det vill säga till begränsade om-/utbyggnadsåtgärder.
Det finns inget krav på medfinansiering för att erhålla medel från potten. Det finns inte heller något
hinder mot att utöka potten med medfinansiering. Vikten av en fortsatt satsning på potten Mindre
vägnätet har betonats särskilt under revideringen av planen. En utökning av potten föreslås inte minst
för att följa upp de politiska viljeinriktningarna som finns i Godstransportstrategin.
För att stödja det praktiska användandet av potten och samtidigt styra åtgärderna i önskad
riktning används nedanstående politiskt beslutade kriterier, som har arbetats fram i dialog
mellan Västra Götalandsregionen, kommunalförbunden/kommunerna och Trafikverket.
Kriterierna är inte formulerade som skallkrav, utan fungerar som vägledning för urvalet och
prioriteringen av åtgärder.
•
•
•

•

•

Fokus på åtgärder runt 12 miljoner kronor: Maximal kostnad för enskilda åtgärder i
denna pott är 25 miljoner kronor. Den nedre gränsen är 8 miljoner kronor.
Prioritering av tre- och fyrsiffriga vägar: Det finns inget hinder mot att använda medel
från potten till tvåsiffriga vägar, men fokus ligger på det tre- och fyrsiffriga vägnätet.
Matarvägar: Avser vägar som matar in trafik till prioriterade stråk (den regionala
planens nio stråkpotter, nationella leder och utpekade kollektivtrafikstråk enligt
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland).
Intermodalitet för person- och godstransporter: Avser vägar som knyter ihop de olika
trafikslagen både på person- och godssidan, t.ex. kopplingar tillkombiterminaler,
hamnar och resecentra.
Näringslivets transporter: Avser vägar som är särskilt viktiga för näringslivets
transporter.

Fördelningen av medel från potten prioriteras av BHU och beslutas av regionstyrelsen. Regionstyrelsen
behöver ta beslut senast i maj året innan medel kan tas i anspråk från planen.
6.1.3 Stråkpotter
Arbetet med Stråkpotter har lyfts fram som en positiv erfarenhet. I väganslaget ingår därför en fortsatt
satsning på de utpekade regionala vägstråken, se Tabell 6 och Figur 13. Behovet av att aktualisera
stråken har lyfts under revideringen av planen, men det föreligger inget behov av en översyn förrän
efter att den nya planen är beslutad. Resurserna som nu föreslås till stråken är tänkta att användas för
åtgärder i befintliga stråk eller i tillkommande sträckningar som kan komma att specificeras under
genomförandet av planen.
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Medlen avser kostnadseffektiva åtgärder som var och en understiger 25 miljoner kronor. Huvudsyftet
är att skapa bättre möjligheter till arbets- och studiependling i stråken med bil och kollektivtrafik. Ett
hela resan perspektiv bör anläggas där exempelvis anslutande gång- och cykelbanor, hållplatser och
pendelparkeringar beaktas. Det handlar i hög utsträckning om att åtgärda flaskhalsar och att
genomföra punktinsatser som ger stor nytta och samtidigt förbättrar tillgängligheten på stråken,
inklusive påverkansinsatser.
Den ursprungliga inriktningen per stråk ersätts av åtgärdsplaner. Idag finns beslutade åtgärdsplaner
för stråk 1, 2, 3, 4, 5 och 6. På tjänstemannasidan leds detta arbete av Koncernkontoret för regional
utveckling i dialog med berörda aktörer. Förslaget till åtgärdsplanen bereds av BHU och beslutas av
regionstyrelsen.
Tabell 6. Förslag till byggstart och fördelning stråkpotter 2018–2029
Bedömd kostnad i plan
2018–2029 mnkr
Byggstartat
Stråkpott 1
Uddevalla-Bengtsfors-Årjäng-Arvika (väg 172)
Stråkpott 2
Strömstad-Bengtsfors-Åmål-Karlstad (väg 176, E6, 164, E45)
Stråkpott 3
Tidaholm-Falköping-Vårgårda-Göteborg (väg 193, 47, 181, E20)
Stråkpott 4
Trollhättan-Falköping-Jönköping (väg 44, 47, 26)
Stråkpott 5
Lysekil-Uddevalla-Trollhättan-Lidköping-Skövde-Karlsborg Askersund (väg 162, 161, 44, 184,
E20, 49, 50)
Stråkpott 6
Mark (Skene)-Göteborg (väg 156, 40)

35
22
18
15
33
24

Byggstart år 1–3 (2018–2020)
Stråkpott 7
Varberg-Mark-Borås (väg 41)
Stråkpott 8
Kungsbacka-Göteborg-Alingsås/Sollebrunn (väg 158, E6, E20, E45, 190)
Stråkpott 9
Borås-Alingsås-Trollhättan (väg 180, 1890, 42)

23
26
26

Byggstart år 4–6 (2021–2023)
-

-

Byggstart år 7–12 (2024–2029)
-

-

Ofördelade medel Stråkpotter

303

Summa

525
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Figur 13. Karta över regionala vägåtgärder 2018–2029. Källa: Lantmäteriet, © OpenStreetMaps bidragsgivare

6.1.4 Smärreåtgärder
Potten Smärreåtgärder är avsedd för riktade trafiksäkerhetsåtgärder, framkomlighet och
trimningsåtgärder. Här ingår även åtgärder som kan påverka valet av transportsätt och ge ett
effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur. Det bör nämnas att olika former av miljöåtgärder
omhändertas i den nationella planen.
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6.2 Kollektivtrafik
Tabell 7. Fördelning av medel inom åtgärdsområde kollektivtrafik 2018–2029
Kollektivtrafik 2018–2029 (20 %)

Fördelning mnkr

Fördelning %

525

39

485

36

175

13

162

12

1 347

100

Namngivna objekt
(statlig medfinans)
Åtgärder på kommunalt vägnät
(finansieras 50 % från regional plan, statlig medfinans)
Åtgärder på statligt vägnät
(finansieras 100 % från regional plan)
Brister
Summa

Anslaget till regionala kollektivtrafikåtgärder fördelas mellan fyra olika användningsområden enligt
Tabell 7. De åtgärder som överstiger 25 mnkr läggs in som Namngivna projekt medan åtgärder upp till
25 mnkr finansieras via övriga Potter. Åtgärder som understiger 25 mnkr på kommunalt vägnät
finansieras via potten Statlig medfinansiering (50 % från regional plan). Åtgärder på det statliga
vägnätet finansieras inom potten Statligt vägnät med 100 % finansiering från regional plan).
En kort beskrivning av de namngivna objekten finns i Bilaga 3 - Beskrivning av åtgärder, bidrag till
kollektivtrafikanläggningar m.m. Mer detaljerade beskrivningar för respektive objekt (samlade
effektbedömningar) kommer att finnas tillgängliga på Trafikverkets hemsida13. Arbete med att ta fram
en karta med de namngivna kollektivtrafikobjekten pågår.
Det krävs fortsatta insatser i infrastrukturen för kollektivtrafik för att uppnå det övergripande målet i
det antagna Trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götalandsregionen. Satsningarna i planen skall
bidra till att andelen hållbara resor ökar i hela Västra Götaland och kollektivtrafikresandet fördubblas,
för en attraktiv och konkurrenskraftig region.
Satsningar som ger förbättrad pålitlighet och framkomlighet både i utpekade stråk och våra största
städer behöver genomföras inom de närmsta fyra åren. En fortsatt satsning för att utveckla både
befintliga och bygga nya bytes- och knutpunkter. Att säkra att invånarna får en bättre tillgänglighet till
kollektivtrafiken genom såväl att ta sig till kollektivtrafik, pendelparkeringar för bil och cykel samt
funktionshinderanpassade hållplatser är prioriterat.

13

www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-ochbeslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
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6.2.1 Namngivna objekt
De namngivna, större objekten som inryms i förslaget redovisas i Tabell 8. Lokaliseringsutredningar
eller åtgärdsvalsstudier finns genomförda för dessa objekt. Samtliga namngivna åtgärder bidrar till att
göra kollektivtrafiken mer tillgänglig, attraktiv och säker för att öka resandet med kollektivtrafik samt
öka dess konkurrenskraft. De namngivna objekten tar hand om ett allt större resande och behov av
integrering mellan olika transportslag samt har ett fokus på resenärens behov av att känna sig trygg.
Satsningar kommer att fortsätta i de utpekade prioriterade stråken och noder för kollektivtrafiken.
Fortsatta satsningar kommer även på landsbygdstrafiken för att stimulera till ett ökat resande.
Förslag till prioritering av de namngivna kollektivtrafikåtgärderna sker nu inför framtagandet av planen
och kommer att därefter revideras vart fjärde år. Om utrymmet finns och behov av ytterligare
namngivna åtgärder (överstigande 25 mnkr) kommer in under regionens remisshantering krävs att
samtliga berörda parter är överens om omfattning, att en samlad effektbedömning eller åtminstone
en förenklad SEB14 inklusive samhällsekonomisk kalkyl genomförs innan planen skickas på fastställelse.
För åtgärder krävs även en anläggningskostnadskalkyl eller åtminstone en grov kostnadsindikation
(GKI). För att en åtgärd kan tidigareläggas med eventuell förskottering behöver åtgärden vara
principgodkänd i enlighet med Trafikverkets handbok

14

www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-ochbeslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/
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Tabell 8. Kollektivtrafikåtgärder 2018–2029

Kommun

Bedömd
Bedömt
kostnad i
bidrag i plan
plan
2018–2029
2018–
mnkr
2029 mnkr

Kommunal
medfinansiering
2018–2029

Bedömt
färdigställande

Namngivna objekt
Byggstartat
Angereds resecentrum

Göteborg

30

7,5

X

2018

120

60

X

2019

60

30

100

50

X

2021

X

2020

Byggstart år 1–3 (2018–2020)
Lerums resecentrum

Lerum

Stenungssunds resecentrum

Stenungssund

Linbanestationer

Göteborg

Gång- och cykelbro vid Lerums
Resecentrum

Lerum

60

30

NET 3, östra sidan

Göteborg

15

7,5

Knutpunkt Hjalmar Br. Platsen

Göteborg

80

40

X

2026

Västlänken -RC Centralen

Göteborg

90

45

X

2026

Västlänken -RC Haga

Göteborg

40

20

X

2026

Västlänken –RC Korsvägen

Göteborg

80

40

X

2026

Saltholmen terminal

Göteborg

36

18

X

2024

Knutpunkt Linnéplatsen

Göteborg

40

20

X

2024

NET 3, Västra sidan

Göteborg

175

87,5

Knutpunkt Mölndals bro,
utbyggnad österut

Mölndal

40

20

2021

Byggstart år 4–6 (2021–2023)
2023

Byggstart år 7–12 (2024–2029)

37

2025
X

2025

6.2.2 Åtgärder på kommunalt vägnät samt Åtgärder på statligt vägnät
Inom åtgärdsområdet Kollektivtrafik ingår följande potter:
Åtgärder på kommunalt vägnät (finansieras 50 % från regional plan, statlig medfinans)
Åtgärder på statligt vägnät (finansieras 100 % på statligt vägnät)

•
•

Kommunerna kan ansöka medel ur dessa potter årligen. Trafikverket ansvarar för att informera om
när det är möjligt att ansöka om statlig finansiering för potterna. Trafikverket och Västtrafik ansvarar
för kontakter med kommunerna och information om administrationen samt hantering av prioritering
av inkomna ansökningar.
För att stödja det praktiska användandet av potten samt styra åtgärderna i önskad riktning med i enlighet
med Trafikförsörjningsprogrammet ska val av åtgärder för ovanstående potter följa nedanstående
inriktningar:
•
•
•

•

Framkomlighetsåtgärder både i form av busskörfält så väl som signalprioritering i utpekade
stråk och för stadstrafik
Underlätta för våra invånare att komma till kollektivtrafiken genom satsningar på
anslutningsvägar till hållplatser för gång- och cykel och pendelparkeringar bil och cykel och
Tillgänglighetsanpassning av hållplatser och terminaler.
Samordning av insatser inom potten för cykel och potterna inom kollektivtrafik

6.2.3 Utgångspunkter för prioritering av åtgärder inom kollektivtrafik
Nedan följer Trafikverkets riktlinjer gällande statlig medfinansiering:
TRAFIKVERKETS RIKTLINJER
Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
innehåller bestämmelser om statlig medfinansiering till bland annat Regionala kollektivtrafikmyndigheter,
enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik för investeringar i, för investeringar i
kollektivtrafikanläggningar, spårfordon och fartyg.
I Trafikverkets riktlinjer delas statlig medfinansiering ut av flera skäl:
•
•
•

•

Medfinansieringen skall bidra till att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig, attraktiv och säker
för att öka resandet med kollektivtrafik samt öka dess konkurrenskraft.
Fokus skall vara på resenärens bästa och hela reskedjan skall beaktas.
Regional kollektivtrafik ska möjliggöra resenärernas vardagsresande, till exempel
arbetspendling, och således tillgodose ett allmänt kommunikationsbehov.
Statlig medfinansiering ökar möjligheten för personer med funktionsnedsättning att använda
transportsystemet.

Trafikverkets riktlinjer innebär följande förändringar: Trafikverket samordnar nu alla ansökningar,
spårfordon får inte längre finansieras och bidrag får inte lämnas för påverkansåtgärder. Även för
kollektivtrafik skall nu en Samlad ekonomisk bedömning inklusive kostnadskalkyl tas fram innan
fastställelse av planen görs.
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I det fortsatta arbetet och med utgångspunkt från Trafikverkets riktlinjer, kommer följande
åtgärdskategorier att prioriteras för val av åtgärder gällande statlig medfinansiering:
Regionens prioriteringar för kollektivtrafik på väg
•
•
•
•
•

Utbyggnad av resecentrum och knutpunkter
Framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafik på det kommunala och statliga vägnätet i regionens
utpekade stråk och noder
Utbyggnad av pendelparkeringar för bil och cykel
Ökad tillgänglighet i kollektivtrafiktrafiken
Ökad trafiksäkerhet

Regionens prioriteringar för kollektivtrafik i anslutning till spårtrafik
•

Ökad tillgänglighet

Regionens prioriteringar för kollektivtrafik i anslutning till och för sjötrafik
•

Kajanläggningar, byggande av terminalanläggningar, vänthallar och anordningar för trafikanter i
form av pendelparkeringar.

6.2.4 Brister
Arbetet med Brister inom kollektivtrafiken är ytterligare ett steg närmare det nya planeringssystemet
som beskrivs i avsnitt 1.3 Brister. Erfarenheterna från arbetet i nu gällande plan med namngivna
kollektivtrafikprojekt är dels att det är långa och tidskrävande processer där flera parters processer ska
samverka och synkas i tid, vilket gör att processen kan se annorlunda ut jämfört med övriga områden.
Det finns därför Namngivna objekt som även genomförs år 7–12. Det kan även finnas behov av att
tidigarelägga projekt i planen om senareläggning behöver ske och objekt som är namngivna kan då
tidigareläggas enligt Trafikverkets handbok.
Bristerna mot slutet av planperioden ska vara indikativt beslutade, vilket skapar utrymme för en mer
flexibel och effektiv planering. För både Namngivna objekt och åtgärder inom Potter finns medel
avsatta i slutet av planperioden i form av Brister både överstigande 25 mnkr så väl som understigande
25 mnkr, även dessa kommer på sikt att namnges. Ett antal åtgärder har funnits med inför nu gällande
plan, men där förutsättningar kan ha ändrats och ytterligare utredningar behöver ske.
De objekt som det delvis finns planer för eller har diskuterats i olika samverkansformer är bland annat:
•
•
•
•
•
•

Alingsås, nytt resecentrum öster om nuvarande
Lysekil, nytt resecentrum som knyter ihop buss och båt i centrum
Mölndal, utbyggnad
Mölnlycke nytt resecentrum då sträckan Mölnlycke – Bollebygd byggs ut med dubbelspår
Strömstad, nytt resecentrum som knyter ihop tåg, buss och båt söder om nuvarande
Uddevalla, nytt resecentrum vid ett nytt stationsläge norr om nuvarande
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För dessa åtgärder behöver åtgärdsvalsstudier eller motsvarande utredningar genomföras. Eftersom
flertalet behov även kräver en kommunal och ibland även statlig medfinansiering behöver arbetet
genomföras i nära samverkan med berörda kommuner och Trafikverket.
Behov som omfattas av pågående åtgärdsvalsstudier faller inte bort utan följer med i det fortsatta
arbetet och ligger i planeringen före inspelade prioriterade brister. I de underlag regionen har fått från
kommunalförbunden finns Brister inom alla åtgärdsområden påtalade, se kapitel 6.1.1 Brister.
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6.3 Samfinansiering av järnväg i nationell plan
Tabell 9. Medel inom åtgärdsområdet samfinansiering av järnväg i nationell plan 2018–2029.
Samfinansiering av järnväg i nationell plan
2018–2029 (2 %)

mnkr

Samfinansiering av järnväg

699

Behovet av såväl underhåll som investeringar i järnvägsnätet är även fortsättningsvis omfattande. Ett
välfungerande järnvägssystem är viktig för att uppnå miljö/klimatmålen samt för effektiviteten i
transportsystemet.
Enligt regelverket ligger investeringarna i järnvägsinfrastrukturen inom den ekonomiska ramen för den
nationella transportinfrastrukturplanen. Behovet av åtgärder för att höja och återställa standarden på
de järnvägar som är viktiga för regiontrafik (utöver stambanorna) är stort. Västra Götalandsregionen
har därför de senaste planomgångarna anslagit medel från den regionala planen för Samfinansiering
av järnväg i den nationella planen. Ambitionen i den fortsatta satsningen är att genomföra
standardhöjande åtgärder i samband med att Trafikverket utför underhållsåtgärder på de banor som
har regiontrafik.
Fördelning av medel från potten prioriteras av BHU och beslutas av regionstyrelsen. Regionstyrelsen
behöver ta beslut senast i maj året innan medel kan tas i anspråk från planen.
För att stödja det praktiska användandet av potten och samtidigt styra åtgärderna i önskad
riktning används nedanstående politiskt beslutade principer, som har arbetats fram i dialog
mellan Västra Götalandsregionen, kommunalförbunden/kommunerna och Trafikverket.
Principerna är vägledande för urvalet och prioriteringen av åtgärder:
•
•
•

•

•
•

Åtgärderna ska stödja en effektiv och långsiktigt hållbar utveckling för person- och
godstransporter i regionen.
Åtgärderna ska ligga i linje med Målbilden för tåg 2035.
Västra Götalandsregionens ambition är att prioritera åtgärder som höjer och
återställer standarden på de järnvägar som är viktiga för regiontrafiken (utöver
stambanorna). Dessa åtgärder kan med fördel att genomföras i samband med att
trafikverket utför planerade underhållsåtgärder på banorna.
Det finns inga krav på medfinansiering från kommuner för att erhålla medel från
potten. I de fall där medfinansieringsfrågan blir aktuell är utgångspunkten BHU:s
ställningstagande beträffande ”Principer för gemensamt agerande från region och
kommuner vad gäller medfinansiering av större omfattning av statlig
transportinfrastruktur”.
Fokus bör ligga på systempåverkande åtgärder.
Då åtgärder är beroende av tillkommande investeringar för att t.ex. uppnå önskad
trafikering bör detta belysas.
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6.4 Samfinansiering av väg i nationell plan
Tabell 10. Fördelning av medel inom åtgärdsområdet samfinansiering av väg i nationell plan
2018–2029
Samfinansiering av väg i nationell plan 2018–
2029 (2 %)
Samfinansiering E20

mnkr
100

Samfinansieringen av väg i nationell plan ligger kvar från den nu gällande infrastrukturplanen för
Västra Götaland och avser E20 Alingsås – Vårgårda.
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6.5 Cykel
Tabell 11. Fördelning medel inom åtgärdsområdet cykel 2018–2029
Fördelning
mnkr

Fördelning %

Cykelvägar, statligt regionalt vägnät

306

65

Bidrag till kommuner för cykelvägar, kommunalt vägnät
(statlig medfinans)

165

35

Totalt

471

100

Cykel 2018–2029 (7 %)

Cykling är en viktig del av det hållbara transportsystemet. Åtgärder inom åtgärdsområdet Cykel kan
bidra till att nå flera samhällsmål, såsom att minska resandets miljöpåverkan, minska trängseln i tätort
och bidra till en bättre folkhälsa. Cykeln har stor potential att ersätta korta bilresor. För längre resor
kan cykel tillsammans med kollektivtrafik vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen om rätt
förutsättningar ges.
Sedan 2014 är Cykel ett eget åtgärdsområde med särskilt avsatta medel inom den regionala planen för
transportinfrastruktur i Västra Götaland. Avsatta medel fördelas på två olika kategorier: till cykelvägar
på det statliga regionala vägnätet samt som bidrag till kommuner för cykelvägar på det kommunala
vägnätet. Kommuner som söker medel från cykelanslaget förväntas medfinansiera med 50 procent.
Behovet av cykelåtgärder är fortsatt stort, därmed görs en fortsatt stor satsning inom detta
åtgärdsområde.
Januari 2016 antogs Strategi för ökad cykling i Västra Götaland, en del av regional plan för
transportinfrastruktur15. Cykelstrategin innehåller vision, mål och prioriteringsprinciper, och ska vara
ett stöd för prioritering och planering av cykelåtgärder längs det statliga regionala vägnätet i Västra
Götaland. Cykelstrategin pekar ut vilka prioriteringsprinciper som är viktiga för att bäst ta till vara
cykelns potential som transportmedel, samt för att befintliga resurser ska användas på bästa sätt. Den
pekar inte ut enskilda objekt.
Det är viktigt att främja vardagsnära cykling, exempelvis pendling till skola och arbete. Åtgärder som
utökar det sammanhängande cykelvägnätet och som höjer trafiksäkerheten är viktiga för att öka
attraktiviteten, men även beteende- och attitydpåverkande åtgärder behövs för att öka antalet
cyklister. Hållbart resande väst16 är en kompetens- och projektplattform för hållbart resande i
Västsverige. Hållbart resande väst fungerar som stöd och kunskapskälla inom hållbart resande för
kommuner i Västsverige. Detta genom att erbjuda kunskapsstöd, nätverk, koncept och projekt för
kommuner att genomföra lokalt med eller utan regional samordning. Syftet är att göra det enkelt för
människor att välja ett hållbart resande och att uppmuntra till nya resvanor. Detta arbete stödjer ett
ökat cyklande, som är en del av ett hållbart resande.

15
16

www2.sahlgrenska.se/upload/Regionutveckling/Infrastruktur-IT/Cykel/REGIONAL_CYKELPLAN_slutversion_2016.pdf
www.vgregion.se/hrv
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6.6

Bidrag till kommuner för trafiksäkerhet och miljö

Tabell 12. Medel inom åtgärdsområdet Bidrag till kommuner (trafiksäkerhet och miljö) 2018–
2029
Bidrag till kommuner för trafiksäkerhet och miljö 2018–2029 (5 %)
Trafiksäkerhet

mnkr
Fördelning preciseras ej

Miljö
Totalt

340

Det är i tätorterna på det kommunala vägnätet som de flesta oskyddade trafikanterna finns. Detta
åtgärdsområde är ett bidrag som syftar till att stimulera kommuner att genomföra åtgärder för ökad
trafiksäkerhet och miljö på och i anslutning till kommunala vägar. Trafiksäkerhetsåtgärder som kan
komma ifråga ska främst gynna de oskyddade trafikanterna och se till barns situation i trafiken. Det
kan handla om planskilda korsningar, gångvägar och transportinformatik. Åtgärder som gynnar
anslutningar till kollektivtrafik prioriteras. Miljöåtgärder som kan komma ifråga är upprustning av
vägmiljöer, skydd av vattentäkter, trafikinformatik och åtgärder för att uppfylla miljökvalitetsnormer
för luft. Buller är ett stort problem för många boende längs med kommunala gator och åtgärder för att
minska antalet bullersatta prioriteras.
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6.7 Övrigt
Tabell 13. Fördelning av medel inom åtgärdsområdet övrigt 2018–2029
Övrigt 2018–2029 (2 %)

mnkr

Driftbidrag Trollhättan-Vänersborgs flygplats
Medfinansiering till investeringar Trollhättan-Vänersborgs flygplats (50 %)

Fördelning preciseras ej

Oförutsedda mindre utgifter
Totalt

136

Inom åtgärdsområdet Övrigt finns det möjlighet att ge bidrag till flygtrafikanläggningar, sjöfart och till
lågtrafikerade landsbygdsvägar. Bidrag till landsbygdsvägar förutsätter medfinansiering bland annat av
dem som använder vägen. Det finns även möjlighet att söka statsbidrag till investeringar beträffande
regionala flygtrafikanläggningar, till exempel terminalbyggnader, vänthallar och hjälpmedel för
inflygning. Bidrag till sjöfart ges till investeringar för godstransporter. Det är svårt att i förväg bedöma
hur stora resurser som krävs och när de kommer att behöva tas i anspråk. Medel för mindre
oförutsedda åtgärder kan anslås från potten. Anslaget ligger kvar på samma nivå som i gällande plan.
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7 Effekter och måluppfyllelse

7.1 Bedömning av planen i sin helhet
Planen för Västra Götaland har tagit avstamp i Regional Systemanalys – För transportinfrastrukturen i
Västra Götaland och är i sin fördelning mellan olika trafikslag lik den gällande planen, 2014–2025.
Planen innehåller åtgärder som främjar tillgänglighet, sysselsättning och hållbarhet, vilket bland annat
innebär investeringar som svarar mot näringslivets transportbehov och förbättringar samt
investeringar längs nio utpekade stråk av stor betydelse för arbetspendling och regionförstoring.
Huvuddelen av dessa stråk har särskild vikt för utvecklingen av de något mer perifera delarna av
regionen, där det är svårt att upprätthålla en god försörjning med kollektivtrafik.
Planen bidrar till positiva sysselsättningseffekter, vilket också har betydelse för att bryta utanförskapet
i samhället. En relativt stor andel av ramen utgör åtgärder för kollektivtrafiken samt cykelåtgärder,
vilket är viktigt för den hållbara utvecklingen. Med den inriktning som cykelåtgärderna i planen har
förväntas även dessa underlätta arbetspendling i relationer upp till åtminstone en mil. I
Göteborgsregionen förutsätter en önskad förtätning av regionens kärna en omfördelning av resandet
med bil till större andel resande med kollektivtrafik respektive cykel och gång.
Bedömningen ur ett konkret klimat- och miljöperspektiv återfinns i kapitel 8 Sammanfattning av
miljökonsekvensbeskrivningen.
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7.2 Planens effekter utifrån persontransporter
Planens fokus är persontransporter, behovet av att underlätta arbetspendling med bil och
kollektivtrafik är fortsatt stort. Ett viktigt syfte med trafikförsörjningsprogrammet är just att öka
andelen resor med kollektivtrafik. Utöver åtgärder som generellt höjer resandestandarden ingår till
exempel pendelparkeringar, tillgänglighetsförbättringar för funktionshindrade etc. Samtliga
namngivna åtgärder inom Kollektivtrafik bidrar till att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig, attraktiv
och säker för att öka resandet med kollektivtrafik samt dess konkurrenskraft. De namngivna objekten
inom åtgärdsområdet Kollektivtrafik tar hand om ett allt större resande och behov av integrering
mellan olika transportslag, samt har ett fokus på resenärens behov av att känna sig trygg.
Satsningar på bland annat knutpunkter och åtgärder inom potterna har eller skall ha ett fokus på
resenärens bästa. Regionen väljer även att lyfta fram vilka ytterligare prioriterade satsningar som anses
behövas kommande år kopplade till delmål och strategier i regionens Trafikförsörjningsprogram. I det
fortsätta arbetet med planen utgår regionen från att satsningar skall läggas i de utpekade prioriterade
stråk och noder samt göra det lättare att ta sig till kollektivtrafiken kan hela resekedjan förbättras för
regionens invånare.
Samtliga satsningar förbättrar eller möjliggör vardagsresande, till exempel arbetspendling i de
utpekade stråken, och således tillgodoser de ett allmänt kommunikationsbehov. Regionen vill se
fortsatta satsningar på landsbygdstrafiken och vilka infrastrukturåtgärder som behövs för att stimulera
till ett ökat resande och en enklare vardag för regionens invånare. Satsningar, särskilt via potten för
tillgänglighetsanpassning av hållplatser med mera, kommer att underlätta och möjliggöra för fler
personer med funktionsnedsättning att använda transportsystemet.
I planen ingår cykelåtgärder både inom och utanför tätort, samt bidrag till trafiksäkerhetsåtgärder på
det kommunala nätet. Detta beräknas kunna minska antalet korta bilresor.

7.3 Planens effekter utifrån godstransporter
De namngivna vägobjekten i planen ger nytta för näringslivets transporter. Potterna har justerats för
att bättre möta upp de politiska viljeinriktningarna som finns i godstransportstrategin. Det mindre
vägnätet har prioriterats då det är viktigt för ett levande näringsliv i hela regionen. Åtgärder som
underlättar näringslivets transporter leder i första hand till kostnadsbesparingar och inte till fler
transporter. Dock kan kostnadseffektivare vägtransporter leda till en ökad överflyttning från
exempelvis järnväg och sjöfart. Sammantaget förväntas inte planen påverka godstrafikens omfattning
i nämnvärd grad, jämfört med gällande plan förbättras dock godsets framkomlighet. Bidragen till
järnväg kan eventuellt verka i gynnsam riktning. Dessa är dock inte specifikt riktade mot godstrafik.
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7.4 Effektbedömning namngivna och ännu icke kända åtgärder
De namngivna väg- och kollektivtrafikobjekten uppgår till cirka 50 procent av de totala medlen i den
regionala planen, resterande medel är inte konkretiserade. En del i förslaget till regional plan utgörs
av en åtgärdsgrupp med brister över 25 miljoner kronor, där det istället för att namnges nya objekt
endast pekas ut brister i transportsystemet. Vilka åtgärder som ska genomföras för de utpekade
bristerna tas fram i ett senare skede genom åtgärdsvalsstudier där åtgärdsförslagen sorteras efter
fyrstegsprincipen.
Att belysa konsekvenserna av planens innehåll som helhet när en stor del av medlen inte är preciserade
är en svårighet. För vissa områden går det att göra en relativt säker bedömning utifrån den kunskap
och erfarenhet som finns, medan det för andra områden inte går att avgöra planens effekter utifrån
den information som finns i nuläget. I de senare fallen förs istället ett resonemang kring vad det kan
komma att innebära.

7.5 Övergripande måluppfyllelse
7.5.1 Långsiktig hållbarhet
Det övergripande målet för transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och en
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.
Transportsystemet ska därigenom bidra till en hållbar utveckling av samhället som helhet.
Den regionala planen behandlar en avgränsad del av transportsystemet som har utkristalliserats från
den transportslagsövergripande regionala systemanalys17 som genomförts. Detta innebär att den
regionala planen grundas på ett synsätt som lett till att föreslagna åtgärder kompletterar och
samverkar med den nationella. Dels fokuserar planen på stråk som binder samman orter som är särskilt
viktiga för att hela regionen ska kunna utvecklas, dels prioriteras objekt som knyter samman de lokala,
regionala och nationella systemen, främst i form av effektivare bytes- och knutpunkter inom
kollektivtrafiken.
De sista åren i planeringsperioden formuleras objekt som brister i transportsystemet istället för att
specificeras. Lösningar på de utpekade bristerna tas i ett senare skede fram genom åtgärdsvalsstudier
där bristen utvärderas efter fyrstegsprincipen. Detta möjliggör en mer flexibel lösning på funktionella
eller infrastrukturella brister.
Planens betydelse för utvecklingen mot ekonomisk hållbarhet är positiv. Den övervägande delen av
vägobjekten i planen är samhällsekonomiskt lönsamma. För de delar av planen som avser bidrag till
kollektivtrafik, trafiksäkerhet, och miljöåtgärder i kommuner finns inte lönsamhetsberäkningar
framtagna på samma sätt som för vägobjekten. Namngivna kollektivtrafikobjekt har ej beräknats med
nettonuvärdeskvot, men bedöms samlat bidra till planens ekonomiska nytta. För cykelåtgärder finns
effektberäkningar som visar att cykelsatsningar ofta är lönsamma enligt flera studier. Som helhet
bedöms planen leda i rätt riktning.

Regional Systemanalys – För transportinfrastrukturen i Västra Götaland – beslutades av regionstyrelsen i
oktober 2016.
17
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Planens sociala hållbarhet har inte analyserats på djupet, men eftersom planen innefattar åtgärder
som förbättrar möjligheterna till arbetspendling, samt förstärker insatserna för andra färdmedel än
bil, talar det för att inriktningen även i detta avseende är positiv. Kollektivtrafikåtgärderna i planen är
positiva för utvecklingen mot ett mer jämlikt transportsystem och det finns även en tydlig inriktning
mot ökad funktionshinderanpassning. Även barns tillgänglighet förväntas utvecklas positivt genom
satsningar på bland annat gång- och cykelbanor.
Den miljömässiga hållbarheten kan påverkas betydligt, både positivt och negativt, beroende på hur
de medel som inte är allokerade till objekt används. Här har planalternativet en ökad flexibilitet i
jämförelse med nollalternativet då en större andel medel kan användas för brister och stråk, utan
angivande av åtgärd.
7.5.2 Samhällsekonomisk effektivitet
För att uppnå en så hög kostnadseffektivitet som möjligt spelar de samhällsekonomiska effekterna en
stor roll. För namngivna objekt tas samhällsekonomiska kalkyler fram för respektive objekt, men för
stråkpotter och övriga åtgärder i planen saknas detta. Samtliga nio namngivna vägobjekt bedöms vara
samhällsekonomiskt effektiva. Den genomsnittliga nettonuvärdeskvoten viktad mot
investeringskostnaderna för samtliga objekt uppgår till 0,7, det vill säga att samhället får tillbaka 0,7
kronor i nytta för varje investerad krona (utredning pågår och projekt väntar på fastställelse hos
Trafikverket, justering kan komma att ske). För objektet E20/Rv40 Tvärförbindelse finns ingen
beräkning framme för hela stråket. Ny beräkning tas fram efter att den kompletterande
åtgärdsvalsstudien är genomförd. För de namngivna kollektivtrafikåtgärderna är de
samhällsekonomiska kalkylerna ännu inte genomförda och deras samhällsekonomiska effekter kan
inte redovisas nu.
Enligt den samlade effektbedömningen för de namngivna vägobjekten bidrar tillgänglighetsvinster –
snabbare och billigare resor och transporter – till den klart största posten vad gäller nyttan med
objekten. Även trafiksäkerhetsvinsterna är betydande. Utbyggnaden av objekten innebär dock även
en belastning, det vill säga mer utsläpp och ökade kostnader för drift och underhåll.
Kollektivtrafikåtgärderna i planen ger tillgänglighetsvinster och därutöver nyttor beträffande
emissioner. Dock har kollektivtrafikåtgärderna inte samhällsekonomiskt beräknats utan endast
bedömts.
Några viktiga effekter som inte har kvantifierats och tagits med i lönsamhetsberäkningarna är
exploateringseffekter, arbetsmarknadseffekter och långsiktiga lokaliseringseffekter. Den minskade
restiden bidrar till möjlig regionförstoring vilket i sin tur påverkar ovanstående positivt.
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Figur 14. Sammanställning av namngivna objekts beräknade samhällsekonomiska nytta samt transportpolitiska
måluppfyllelse. Arbete pågår med att slutföra alla SEB:ar och tabellen kompletteras efterhand. Källa: Trafikverket
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7.6 Funktionsmål – tillgänglighet
Tillgänglighet handlar om själva syftet med transportsystemet. Begreppet tillgänglighet definieras i
detta sammanhang som ”den lätthet med vilket utbud och aktiviteter i samhället kan nås”.
Tillgänglighet avser såväl medborgarnas som näringslivets behov.

7.6.1 Tillgänglighet för alla
Tillgänglighetsbegreppet avser här faktorer som tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. Den
regionala planen bidrar till att dessa faktorer förbättras. Satsningarna på kollektivtrafik är av en sådan
karaktär och omfattning att tillgängligheten, särskilt i Göteborgsområdet, förbättras betydligt.
Resecentra, bytespunkter, separata busskörfält, signalprioritering, pendelparkeringar, hållplatser på
landsbygdsvägar et cetera utgör viktiga inslag. Bidraget till järnvägar i den nationella planen ger likaså
bättre kapacitet och tillförlitlighet på några av banorna i Västra Götaland.
Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns
transportbehov. Genom att synliggöra att det finns skillnader i hur olika grupper använder olika delar
av transportsystemet kan planeringen anpassas så att alla, oavsett förutsättningar, har möjlighet att
resa efter sina respektive behov.
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De skillnader som statistiskt kan utläsas i resandet mellan kvinnor och män är att män generellt sett
gör längre resor än kvinnor.18 När det gäller val av färdmedel finns skillnader i och med att män
använder bil i större utsträckning än kvinnor, och kvinnor gör större andel av sina resor med
kollektivtrafik, gång eller cykel än män. Att skapa förutsättningar att välja kollektivtrafik, gång och cykel
och att utforma den på ett sätt som gör den tillgänglig, säker och trygg bidrar, utöver till ökad långsiktig
hållbarhet, till ökad jämställdhet för både kvinnor och män.19
För att göra kollektivtrafiken tillgänglig för personer med funktionshinder är anpassningen av på- och
avstigningspunkter avgörande. I trafikförsörjningsprogrammet finns ett utpekat prioriterat
kollektivtrafiknät för tillgänglighetsanpassning som består av cirka 800 hållplatser och 120
bytespunkter/terminaler, där cirka 300 hållplatser och 40 bytespunkter/terminaler behöver åtgärdas.
I den regionala infrastrukturplanen för 2018–2029 föreslås resecentra finansieras som namngivna
objekt med 50 procent statlig medfinansiering. De utpekade hållplatserna ligger både på det
kommunala och det statliga vägnätet, och finansiering föreslås därför i två olika potter: en med 50
procent statlig medfinansiering och en med 100 procent finansiering i plan. I dessa potter prioriteras
hållplatser som utgör det prioriterade kollektivtrafiknätet, satsningen föreslås vara större de första
fyra åren i planperioden.
Samarbetet mellan Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Trafikverket kommer att fortsätta, bland
annat för att ta fram prioriteringar i genomförandeplanen. Det är viktigt att kommunerna fortsatt
deltar i planeringsprocessen.
Under 2012 antogs en funktionshinderstrategi för Västra Götaland. Strategin är en vidareutveckling
och fördjupning av de mål och strategier som ingår i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Satsningen på gång- och cykelvägar ger säkrare tillgänglighet för barn och unga. Avsatta medel för
utbyggnad och förbättringar av cykelvägar utmed de regionala statliga vägarna bedöms därmed leda
till positiva effekter gällande barns säkra tillgänglighet. Inom anslaget till cykel är två viktiga områden
trafiksäkerhetsåtgärder samt åtgärder som gynnar ökad cykling för skolbarn.
7.6.2 Förutsättningar att välja kollektivtrafik, gång och cykel
Sammantaget bedöms planens satsningar på kollektivtrafik, cykel och järnväg att påverka
förutsättningarna att välja dessa trafikslag positivt. En överflyttning från bil till andra trafikslag kan
bidra till exempelvis minskade utsläpp av växthusgaser och förbättrad luftkvalitet. Även satsningar på
mindre åtgärder som pendelparkeringar, funktionshinderanpassning, kajanläggningar samt cykelvägar
på det kommunala gatunätet bedöms öka förutsättningarna till enkelt och säkert resande dörr till dörr,
med kollektivtrafiken som huvudresa. Resurser avsätts i den regionala planen på stråk i gatunätet
(prioritering i trafiksignaler, busskörfält med mera) för att öka kapacitet och framkomlighet.
Sammantaget med andra insatser ökar detta kollektivtrafikens konkurrensförmåga på ett påtagligt
sätt.

18
19

RVU Sverige – den nationella resvaneundersökningen 2011–2014, Trafikanalys
Bygg om eller bygg nytt, Effektsamband för Transportsystemet, Trafikverket 2012-08-31
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Under 2016 antogs en regional cykelplan för Västra Götaland. Strategin är en vidareutveckling och
fördjupning av de mål och strategier som ingår i det regionala trafikförsörjningsprogrammet och är en
del av regional plan för transportinfrastrukturen.
7.6.3 Näringslivets transporter
I planen föreslås åtgärder som sammantaget bidrar till att förbättra kvaliteten för näringslivets
transporter. De samhällsekonomiska kalkylerna innebär betydande restidsvinster vilket bidrar till en
ökad effektivitet i förhållande till nollalternativet. Ett exempel är potten för Mindre vägnätet och dess
betydelse för bland annat näringslivets transporter som särskilt har betonats under
åtgärdsplaneringen. Potten har utökats kommer att anpassas för att möta upp de politiska
viljeinriktningarna som finns i godstransportstrategin.

7.7 Hänsynsmål – Säkerhet, miljö och hälsa

7.7.1 Trafiksäkerhet
Målet för säkerhet inom vägtransportområdet preciseras i form av etappmålet att antalet omkomna
halveras och antalet allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan år 2007 och 2020. År 2015
omkom i Sverige totalt 240 personer och ytterligare 2012 personer skadades svårt.20 I Västra Götaland
omkom totalt 39 personer år 2015 och 287 skadades svårt.
Enligt de samhällsekonomiska kalkylerna av vägobjekten i den regionala planen bidrar vägobjekten
sammantaget till en ökad trafiksäkerhet i form av ett minskat antal döda respektive svårt skadade.
Sammanlagt minskar det totala antalet döda och svårt skadade med cirka 2,7 personer per år under
planperioden. Observera att det inte finns fullständiga samhällsekonomiska beräkningar för alla objekt
i planen och att ovanstående slutsatser endast bygger på de objekten med fullständiga
samhällsekonomiska beräkningar.

20

Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition)
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Utöver dessa vägobjekt bedöms även kollektivtrafikåtgärder samt potter för såväl vägar som
kollektivtrafikåtgärder bidra med positiva effekter på trafiksäkerheten. Både planalternativ och
nollalternativ innebär förslag på satsningar som gynnar kollektivtrafik, cykeltrafik och trafiksäkerhet.
Inom potten inryms åtgärder som utökar det sammanhängande cykelvägnätet och som höjer
trafiksäkerheten.
7.7.2 Miljö och hälsa
En av preciseringarna till hänsynsmålet att transportsystemet ska bidra till att miljökvalitetsmålen
uppnås samt bidra till ökad hälsa. Se kapitel 8 Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen för
planens påverkan på miljö och hälsa.

7.8 Effekter för bostadsbyggande
Sammantaget bedöms planen stödja ett ökat bostadsbyggande. I inventering och dialog med berörda
kommuner har det framkommit att flertalet objekt är av stor betydelse för att driva och möjliggöra en
effektivare tillväxt lokalt, och i förlängningen regionalt, främst för kommuner i eller i närheten av
Göteborgsområdet.
Totalt bedöms cirka 10 000 bostäder vara kopplade till föreslagna åtgärder, med potential att bidra
med upp till ytterligare 5 000 bostäder. Det är i dagsläget svårt att med säkerhet beskriva
konsekvenserna av en utebliven investering för respektive objekt, då behovet av nya bostäder i
regionen är stort. Samtidigt är planering för bostäder respektive infrastruktur starkt sammankopplade,
och skapar förutsättningar för varandra att driva regionens utveckling. I intervjuer som gjorts
framkommer att en investering i infrastrukturen är en, i många fall, nödvändig investering för att
utveckla ett bostadsprojekt och öka exploateringsnyttan. Det ökade bostadsbyggandet i regionen
skapar nya resmönster, och med detta en alternativ efterfrågan på befintlig infrastruktur som skapar
begränsningar för exempelvis framkomlighet och god trafiksäkerhet. Sammanfattningsvis är det därför
viktigt att belysa att flertalet av objekten är en viktig länk i ett system och inte ensamt genererar ett
ökat bostadsbyggande utan är en del i att skapa ett resurseffektivare transportsystem som binder
samman målpunkter.
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8 Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen

8.1 Bakgrund, syfte och avgränsning
När en myndighet upprättar en plan vars genomförande kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras. Syftet är att integrera miljöaspekterna i planen så
att en hållbar utveckling främjas. En del i denna process är att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB).
Den regionala infrastrukturplanen upprättas parallellt med den nationella planen. Den regionala
planen innehåller främst investeringar i det regionala vägsystemet och i kollektivtrafik- och
cykelåtgärder, men också bidrag till miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder på kommunala gator. I den
regionala planen kan även avsättas medel till objekt som hör till den nationella investeringsplanen. I
Västra Götalandsregionen har man bland annat valt att medfinansiera järnväg. Planperioden omfattar
åren 2018–2029 för såväl den nationella som den regionala planen.
Miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats i tid till år 2030 men med tendensbedömningar mot år
2045/2050. En kortsiktigare avstämning görs också mot år 2022, då det aktuellt att göra en ny
revidering av planen. Geografiskt avgränsas planen till Västra Götaland, men hänsyn tas till
eventuella effekter av planen utanför regionen. Det görs också en avgränsning i sak med syftet att
fokusera på planens betydande miljöpåverkan och de bedömningsgrunder som är rimliga att beakta
på översiktlig nivå. De miljöaspekter som behandlas är kopplade till de nationella miljökvalitetsmålen
och är sorterade under de fyra fokusområdena Klimat, Hälsa och livskvalitet, Landskap och Resurser
tillgängliga för människan. Förslaget till fokusområde och bedömningsgrunder har tagits fram av
Trafikverket och används även för den nationella planen.
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8.2 Nuläge
Transportsektorn, och särskilt vägtrafiken, svarar i dag för en stor andel av de klimatpåverkande
utsläppen, främst koldioxid. Utsläppen från vägtrafiken i Västra Götaland, liksom i övriga landet,
minskar, men inte i den omfattning som de skulle behöva göra för att uppfylla klimatmålen. Trafikens
utsläpp bidrar även till försämrad luftkvalitet. Miljökvalitetsmålet Frisk luft klaras inte och i hårt
trafikerade gaturum i Göteborg överskrids periodvis miljökvalitetsnormerna för kväveoxider och
partiklar. En annan hälsopåverkande störning längs det regionala vägnätet är buller och vibrationer.
Infrastrukturen påverkar också landskapet på olika sätt genom barriärer, fysiska intrång och utsläpp
till luften, marken och vattnet. Infrastrukturen påverkar även resurser som jordbruksmark, skogsmark
och vatten.

8.3 Alternativ
Infrastrukturplanerna revideras vart fjärde år. Den regionala planen för Västra Götalandsregionen
fördelar medel inom ett antal åtgärdsområden som vägåtgärder, kollektivtrafikåtgärder och
cykelåtgärder. Inom ramen för arbetet med revideringen av planen har Västra Götalandsregionen
beslutat att fördelningen mellan åtgärdsområden ska vara densamma som i gällande plan (2014–
2025). Även om fördelningen mellan åtgärdsområdena är densamma så kan innehållet i respektive
åtgärdsområde skilja sig från tidigare plan.
Planen utgår också från de övergripande strategier som tagits fram under de senaste åren. Ett sådant
dokument är Vision Västra Götaland – det goda livet (Västra Götalandsregionen 2005). Ett annat är
regionens målbild och utvecklingsstrategi för transportsystemet som uttrycks samlat i den regionala
systemanalysen som antogs under inriktningsplaneringen i oktober 2016.
Länsstyrelsen och flera andra remissinstanser framförde vid samråd om miljöbedömningens
avgränsning att MKB:n, enligt miljöbalkens krav, ska inkludera alternativ. T ex alternativ med tydligare
miljöinriktning med större andel åtgärder som främjar kollektivt resande och cykling. Ett sådant
alternativ bör i ökad grad utgå ifrån vad det är rimligt att den regionala planen ska hantera för att de
nationella och regionala klimatmålen ska kunna uppfyllas.
Utifrån resonemanget ovan hanterar miljökonsekvensbeskrivningen tre alternativ: Planalternativet,
Klimatalternativet och Nollalternativet. De tre alternativen har en fördelning av medel mellan
åtgärdsområden enligt Tabell 14. Planalternativet har samma fördelning av medel mellan
åtgärdsområden som nollalternativet (gällande plan). Planalternativet har dock en högre andel medel
för vägåtgärder knutna till brister och stråk, vilket ger planalternativet en ökad flexibilitet jämfört med
nollalternativet. Klimatalternativet är ett teoretiskt alternativ som utgår från att planen ska ta sitt
ansvar för att klara klimatmålen.
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Tabell 14. Fördelning av medel per åtgärdsområde för de tre alternativen.

Åtgärdsområden

53 %
20 %

53 %
20 %

klimatalternativ
Utgångspunkt i
klimatåtaganden 2018–
2029
10 %
35 %

11 %

11 %

15 %

7%
5%
2%

7%
5%
2%

35 %
0%
5%

2%

2%

0%

100 %

100 %

100 %

Nollalternativ Fördelning
gällande plan 2014–2025

Regionala vägåtgärder
Kollektivtrafik
Samfinansiering järnväg i
nationell plan
Cykel
Bidrag kommuner
Övrigt
Samfinansiering väg i
nationell plan
Summa

Planalternativ Beslutad
fördelning 2018–2029

8.4 Miljökonsekvenser
Redovisningen av planens effekter inom miljö och hälsa utgår från Trafikverkets indelning i
fokusområdena Klimat, Hälsa och livskvalitet, Landskap och Resurser tillgängliga för människan. Av
planförslagets medel är ca 25 procent knutna till namngivna objekt. Övriga medel är knutna till olika
åtgärdsområden och delar av dessa anges även för brister och stråk, utan angivande av specifik åtgärd.
Detta är en förändring jämfört med gällande plan (nollalternativ) som hade knappt 40 procent knutna
till namngivna objekt och en mindre del föreslagna för brister. Den likartade fördelningen gör dock att
skillnaderna mellan planalternativ och nollalternativ är relativt små. Detta gäller särskilt under planens
år 1–6, då det är under denna period som huvuddelen av de namngivna objekten förväntas
genomföras. Den ökade andelen medel till brister och stråk gör konsekvensbedömningarna osäkrare
och gör att bedömningarna i högre grad får grunda sig på schabloner och antaganden.
Av de fyra fokusområdena är det främst inom fokusområde Klimat samt i viss mån inom fokusområde
Hälsa och livskvalitet som planen medför någon större risk för påverkan. Inom fokusområde Landskap
samt Resurser tillgängliga för människan är den regionala planens effekter generellt små. Det ska också
poängteras att den regionala planen för Västra Götalandsregionen är en liten del av
infrastrukturplaneringen och samverkar med de regionala planerna i övriga regioner samt nationell
plan.
8.4.1 Klimat
De beräkningar som gjorts visar att varken planalternativet eller nollalternativet skapar möjlighet att
bidra till en uppfyllelse av klimatmålen då båda alternativen medför en ökning av utsläppen av
koldioxid. Planalternativet är något mer positivt än nollalternativet då det innehåller en större andel
medel till brister och stråk. Under förutsättning att arbetsmetodiken med fyrstegsprincipen används,
och att inte alla brister löses med ny infrastruktur, skapar detta ökade möjligheter för att
koldioxidutsläppen kan börja minska under den senare delen av planperioden. Det är dock långt kvar
för att planen ska kunna bidra med sin del till ett uppfyllande av miljömålet Begränsad klimatpåverkan.
Ett klimatalternativ är något mer positivt och visar att trenden kan gå i rätt riktning, det vill säga att
klimatalternativet utifrån Trafikverkets prognoser skapar möjlighet att reducera koldioxidutsläppen,
men reduceringen är för långsam för att miljömålet ska uppfyllas.
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Sammantaget innebär planalternativet, under ovan givna förutsättningar, en viss förbättring i
jämförelse med nollalternativet. Klimatalternativet skapar något bättre förutsättningar och innebär
framför allt ett trendbrott då utsläppen börjar minska och alternativet på så vis kan bidra till
måluppfyllelse.
Genom den ökade flexibilitet som planalternativet innebär i jämförelse med nollalternativet samt
klimatalternativets stora satsningar på kollektivtrafik och cykel skapar båda dessa alternativ ökade
möjligheter till en robust planering och ökad möjlighet att uppnå miljömålet En god bebyggd miljö.
8.4.2 Hälsa och livskvalitet
Planalternativet innehåller ett antal namngivna objekt där trafiken flyttas längre från bebyggelse och
färre bostäder utsätts för buller och vibrationer. Andra objekt kan leda till ökat buller, men åtgärder
för att reducera detta ingår i objektet. Generellt medför både planalternativ och nollalternativ en
positiv utveckling avseende buller och vibrationer. Även för aktivt resande är alternativen positiva då
de förbättrar möjligheterna till satsningar på gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik. Detta stödjs av
det försök som gjorts för att kvantifiera planens samlade effekter på det aktiva resandet genom att
räkna om dem till DALY21.
Sammantaget bedöms både planalternativ och nollalternativ bidra till ett uppfyllande av miljömålet En
god bebyggd miljö. Planalternativet bedöms ha större förutsättningar till ökad grad av måluppfyllelse
då den större andelen medel till brister och stråk är positivt för miljöaspekterna. För luft bedöms både
planalternativ och nollalternativ bidra till att miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet går att uppfylla,
men medför inte tillräckliga förbättringar för att miljökvalitetsmålet Frisk luft ska kunna uppfyllas.
Planalternativet bedöms ge något bättre förutsättningar än nollalternativet p g a den ökade
flexibiliteten då alternativet innehåller en större andel medel som inte är knutna till enskilda objekt
utan istället satsas på brister och stråk.
Klimatalternativet är generellt mer positivt för fokusområdet än planalternativet. Det beror på att den
ökade andelen medel till cykeltrafik och kollektivtrafik bedöms som positiv för både människors hälsa,
befolkning och luft. Om klimatalternativet är tillräckligt bra för att bidra till en uppfyllelse av miljömålet
Frisk luft är dock osäkert.
8.4.3 Landskap
Ett antal av de namngivna objekten i planalternativ och nollalternativ innebär helt nya vägsträckningar.
Dessa medför ökad risk för att skapa nya barriärer, som kan ge effekter på den biologiska mångfalden
och landskapet som helhet. Sett till planen som helhet står dock dessa objekt för en mycket liten del
och det är endast ett fåtal skyddade natur- och kulturmiljöområden som riskerar att beröras. Av övriga
åtgärdsmedel som inte är knutna till namngivna objekt är det svårt att dra några konkreta slutsatser.
Ett åtgärdsområde som kollektivtrafik medför till stor del satsningar i storstadsområden, vilket inte
bedöms påverka miljöaspekterna i någon större omfattning. Satsningen på det mindre vägnätet i
framför allt planalternativet skulle dock kunna medföra en ökad risk för att äldre vägsträckningar och
känsliga miljöer berörs. En sådan analys är dock svår att göra utan att ha några utpekade objekt.

21

DALY står för Disability Adjusted Life Years (Funktions-justerade levnadsår), och ger ett mått över den totala

sjukdomsbördan i ett land eller i en region.
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8.4.4 Resurser tillgängliga för människan
Planalternativet och nollalternativet bedöms medföra en begränsad möjlighet att uppnå de miljömål
som är kopplade till fokusområdet, men begränsningen bedöms som marginell. Genom att aktivt
arbeta med åtgärder i anslutning till respektive åtgärd finns potential till förbättringar jämfört med
nuläget.

8.5 Fortsatt arbete och uppföljning
För att kunna justera åtgärderna under planperioden bör uppföljning ske kontinuerligt. En första
möjlighet till justering är i samband med revidering för nästa plan. Vid revidering av planen görs en
genomgång av planen där man går igenom eventuella avvikelser och vad de har haft för betydelse för
olika miljöaspekter. Genomgången kan då bygga på de uppföljningar och analyser som gjorts under
planperioden och blir ett viktigt inspel inför arbetet med nästa planperiod.
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9 Fortsatt arbete och tidplan
För det fortsatta arbetet med den regionala infrastrukturplanen gäller följande tidplan:
•
•
•
•
•
•

6 oktober 2017: Senaste svarsdatum för remissvar till Västra Götaland, koncernkontoret
regional utveckling
10 oktober 2017: Behandling av inkomna remissvar, beredningsgruppen för hållbar
utveckling (BHU)
14 november 2017: Förslag till regional plan, beredningsgruppen för hållbar utveckling
(BHU)
12 december 2017: Förslag till regional plan, regionstyrelsen
30 januari2017: Beslut om förslag till regional plan, regionfullmäktige
Senast den 31 januari 2017: leverans tillregeringen

Regeringen tar beslut om de definitiva länsramarna samtidigt som innehållet i den nationella planen
fastställs, sannolikt under mars/april 2018. När detta gjorts återstår en process internt hos Västra
Götalandsregionen för att fastställa den regionala planen. Regionfullmäktiges fastställande av planen
måste ske senast två månader efter att regeringen beslutat om de definitiva ramarna.
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Bilaga 1 – Kartor

Karta över järnvägar i Västra Götaland. Källa: Lantmäteriet, © OpenStreetMaps bidragsgivare
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Karta över vägar i Västra Götaland fördelade på stamvägar (del av huvudvägnätet i Sverige), övriga riksvägar och primära
landsvägar. Källa NVDB, Lantmäteriet, © OpenStreetMaps bidragsgivare
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Karta över flygplatser (statlig eller bidragsberättigad), hamnar och kombiterminaler från Godstransportstrategin samt
Trafikverkets riksintressen avseende sjöfart farleder i Västra Götaland. Källa: Trafikverket, Västra Götalandsregionen,
Lantmäteriet, © OpenStreetMaps bidragsgivare
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Bilaga 2 - Beskrivning av åtgärder, investeringar i vägar
Ytterligare beskrivning av åtgärdsförslagen nås via Västra Götalandsregionens hemsida: www.vgregion.se/transportsystem
Väg nr

Vägavsnitt/
stråk

Funktion

Problem

Förslag till åtgärd

44

Förbifart
Lidköping,
etapp
LidköpingKällby

Regionalt stråk
för
arbetspendling i
Skaraborg. Väg 44
länk mellan
nationella stamvägar E20, E45
och E6.

Brist i kapacitet
och
trafiksäkerhet.

Ombyggnad av väg
44 öster om
Lidköping i ny
sträckning till
mötesfri landsväg
med 2+1 körfält och
mitträcke,
cirkulationsplats
mm

168

EkelövKareby

Stråk för arbetspendling. väg 168
förbinder Marstrand, Tjuvkil,
Ytterby med
Kungälv och E6.

Brist i
trafiksäkerhet och
kapacitet, framför
allt sommartid.

Ny länk mellan E6
och väg 168.
Utredning av
projektet pågår,
vilket kan påverka
tidplan och innehåll

-

-

160

SäckebäckVarekil

Regionalt
pendlings- och
godsstråk
Stenungsund –
Tjörn – Orust –
Uddevalla/Lysekil.

Brist i trafiksäkerhet,
robusthet.
användbarhet och
kapacitet.
Utrymme för GCväg saknas. Vägen
översvämmas
periodvis.

Byggnation av ny
väg 2+1 som i
huvudsak går i
befintlig sträckning
samt kombineras
med gång- och
cykelväg. Befintliga
busshållplatser
byggs om och
handikappanpassas

0,28

Lönsam

161

RotvikBäcken,
stråk 5

Regionalt
pendlingsstråk
Uddevalla - Orust
- Lysekil
(färjeförbindelsen
över
Gullmarsfjorden)

Flera vägavsnitt
har låg
trafiksäkerhetssta
ndard. Hög
belastning under
sommartid.
Trafiken från
färjan kommer
koncentrerat i
korta omgångar.
Tillgängligheten
och säkerheten
för oskyddade
trafikanter är låg.

För att nå en ökad
trafiksäkerhet och
bättre
framkomlighet
behövs en 2+1 väg
med mitträcke och
separata gång- och
cykelvägar.

0,86

Lönsam
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Samhällsekonomisk
beräkning,
nettonuvärde
s-kvot (NNK)

Lönsamhets
bedömning

Byggstartad

Väg nr

Vägavsnitt/
stråk

Funktion

Problem

Förslag till åtgärd

Samhällsekonomisk
beräkning,
nettonuvärde
s-kvot (NNK)

Lönsamhets
bedömning

E20/
Rv40
Tvärförbin
delse

Tvärförbind
else mellan
Rv 40
Härryda och
E20 Partille
(väg 535)

Stråk för arbetspendling i östra
Stor-Göteborg

Brist på
framkomlighet
och trafiksäkerhet
för
arbetspendling.

Utredning av
projektet pågår
vilket kan påverka
innehåll och tidplan

-

-

41

Sundholme
nBjörketorp,
Viskadalsstr
åket
Varberg Borås

Stråk för
arbetspendling
och godstransporter
mellan Borås och
Varberg

Brist i trafiksäkerhet, robusthet
och
användbarhet.
Dagens sträckning
ligger i ett skredriskområde.

Vägen byggs ut till
mötesfri landsväg
med mitträcke i ny
sträckning.

1,12

Lönsam

49

AxvallVarnhem,
stråk 5,
delen
Skaraborg

Regionalt
pendlings- och
godsstråk.

Brist i trafiksäkerhet,
användbarhet och
kapacitet. Många
utfarter och
plankorsningar.
Viltstråk.

Befintlig väg
breddas bitvis och
byggs om till mötesfri landsväg med
mitträcke, gångoch cykelväg samt
viltpassage. Ett par
plankorsningar
byggs om till
planskildhet.

0,4

Lönsam

41

FritslaKråkered,
stråk 7

Stråk för
arbetspendling
och godstransporter
mellan Borås och
Varberg

Brist i trafiksäkerhet, robusthet
och
användbarhet.

Ombyggnad till 2+1
körfält med
mitträcke på hela
sträckan
samt förbättringar i
sidoområden och
korsningar.

3,44

Lönsam

49

SkövdeIgelstorp,
stråk 5,
delen
Skaraborg

Regionalt
pendlingsstråk i
Skaraborg.

Brist i
trafiksäkerhet och
kapacitet.

Ombyggnad till
mötesfri landsväg
med mitträcke i
befintlig sträckning.
Gång- och cykeltunnel byggs i
Igelstorp.

1,9

Lönsam

168

Tjuvkil

Stråk för
arbetspendling
och godstransporter.
Omfattande
turisttrafik
sommartid. Väg
168 förbinder
Marstrand med
Kungälv och väg
E6.

Brist i
trafiksäkerhet och
användbarhet.
Separat Gång- och
cykelbana saknas.

Trafiksäkerhetshöja
nde åtgärder,
separat gång – och
cykelväg,
förbättring av
hållplatser samt
miljöåtgärder längs
befintlig väg.

Kompletteras

Kompletter
as
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Väg nr

Vägavsnitt/
stråk

Funktion

Problem

Förslag till åtgärd

172

Stråk 1

176, E6, 164,
E45

Stråk 2

193, 47, 181,
E20

Stråk 3

44, 47, 26

Stråk 4

Stråken fyller
en viktig
funktion för
bl.a. kommunoch
regiongränsöverskridande
arbetspendling.

162, 161, 44,
184, E20, 49

Stråk 5

Stråken motsvarar
inte alltid den
standard som
trafikbelastningen
kräver ifråga om
trafiksäkerhet,
framkomlighet
mm. Åtgärder
behövs för att
underlätta
regionförstoring.

För att uppnå god
trafik-säkerhet och
framkomlighet krävs
att vägarnas säkerhet
höjs på flera sträckor,
t.ex. vad gäller
sidområden,
mitträcken,
korsningar mm.
Insatser inriktas mot
att åtgärda
"flaskhalsar" för både
bil- och kollektivtrafik.

156, 40

Stråk 6

41

Stråk 7

158, E6, E20,
E45, 190

Stråk 8

180, 1890, 42

Stråk 9

Ej spec.

Brister över
25 mnkr

Dessa medel kan användas upp till steg 4 i fyrstegsprincipen.
Västra Götalands kommunalförbund/ kommuner har haft
möjlighet att göra inspel om nya namngivna objekt/brister.
Inspelen visar på stora behov, men innan prioritering i plan kan
ske behöver såväl åtgärdsvalsstudier som samlade
effektbedömningar göras.

Mindre
vägnätet,
upp till 25
mnkr

Vägnätet utgör den i särklass största delen av vårt
transportsystem och åtgärdsbehoven är mycket omfattande,
inte minst på de mindre vägarna. Det finns en frustration på
många håll över att uttryckta behov på mindre vägar har liten
chans att komma med i den regionala planen. Samtidigt är de
mindre vägarna mycket viktiga för arbetspendling, resor till
studier och för näringslivets transporter. För att möta denna
problematik föreslås en pott, benämnd Mindre vägnätet, till
begränsade om-/utbyggnadsåtgärder. Karaktären på dessa
åtgärder ligger i huvudsak inom steg 3 av fyrstegsprincipen.

Smärreåtgär
der
(trafiksäker
hetsåtgärde
r),
framkomlig
het samt
steg 1- och
2 åtgärder

Det finns ett
stort behov av
säkerhetshöjan
de åtgärder
samt
standardförbätt
ringar även på
sträckor utanför
de utpekade
stråken.
Potten
Smärreåtgärder
är avsedd för
riktade
trafiksäkerhetså
tgärder,
framkomlighet
och
trimningsåtgärd
er.

Många vägar har
inte alltid den
standard som
trafikflödet
/belastningen
kräver.
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Aktuella åtgärder kan
bl.a. vara
hastighetsdämpning,
sidoområdesförbättring, breddning
av väg, stigningsfält,
sidoräcken,
bergsbeskärning,
rastplatser, trafik/cirkulationsplatser/vi
ltstängsel,
trafikövervakning/
information m.m. Här
ingår även åtgärder
som kan påverka valet
av transportsätt och
ge ett effektivare
utnyttjande av
befintlig infrastruktur
(steg 1-2-åtgärder).

Samhällsekonomisk
beräkning,
nettonuvärde
s-kvot (NNK)

Lönsamhe
tsbedömn
ing

Bilaga 3 - Beskrivning av åtgärder, bidrag till
kollektivtrafikanläggningar m.m.
Ytterligare beskrivning av åtgärdsförslagen finns på Västra Götalandsregionens hemsida: www.vgregion.se/transportsystem
Objekt

Åtgärdens syfte

Åtgärd

Knutpunkt Mölndalsbro
trappa

Bättre resenärsflöde till perrong, frigör större yta
för väntande resenärer.

Resecentrum anpassas, ny öppning i
gavel mot norr och förlängning med
trappa.

Upprustning av stationer

Bättre och mer anpassade resandemiljöer.

Upprustning av stationer enligt ett
särskilt stationsmiljöprogram.

Trollhättan RC

Anpassning till förväntad resandeökning på grund
av järnvägsutbyggnad.

Utbyggd kapacitet för stads- och
regionbussar. Förbättrad tillgänglighet
mellan resecentrum och plattform
samt ny pendelparkering.

Älvängen RC, Ale

Kopplingar mellan lokal trafik och utökad tågtrafik.

Nytt resecentrum med service och
dockningsterminal för bussar.

Torp terminalen,
Uddevalla

Torp är en viktig bytespunkt i Bohuslän med en stor
del expressbusstrafik. Nuvarande bussterminal är
inte anpassad till dessa förhållanden.

Fler hållplatslägen och med bättre
resenärsmiljöer.

Tuvesvik etapp 2, Orust

Fortsättning av Tuvesvik etapp 1. Samlokalisera
skärgårdstrafiken till Kärringön och
Gullholmen/Härmanö.

Terminalbyggnad, bussangöring och
pendelparkering.

Skeppsbron, Göteborg

Ökad samordning och enklare byte mellan
färjetrafiken på Göta älv och buss/spårvagn.

Ett nytt resecentrum byggs i samband
med att Kringen fullföljs.

Amhult, Göteborg

Anpassning i enlighet med K2020. Amhult ligger i ett
stråk där ett pilotprojekt genomförs för att testa
principerna i K2020.

Ny knutpunkt med terminalbyggnad
och pendelparkering.

Skövde RC

Utökad kapacitet för att tillgodose
resandeutveckling. Bättre anpassning till stadens
centrum och förbättrad trafiksäkerhet.

Fler hållplatslägen för stads- och
regionbussar. Bättre väntmöjligheter
och pendelparkering för bil- och cykel.

Gamlestadens RC etapp 2,
Göteborg

Ett nytt resecentrum som förenar den nya
tågstationen med buss och spårvagn. Knutpunkten
är utpekad som en av K2020´s "portar" till Göteborg
och ingår i Västsvenska infrastrukturpaketet.

I etapp 2 byggs ett resecentrum med
väntsalar samt ett brett utbud av
service till resenärerna. Här ingår också
ett cykelgarage.

Lerum RC inkl P-däck

Anpassning till en utökad kapacitet på Västra
Stambanan och en tredubbling av tågtrafiken.
Bättre förbindelse mellan buss och tåg samt bättre
koppling till centrum.

Nytt resecentrum med tillhörande
pendelparkering.

Angered RC, Göteborg

Förbättrad resandemiljö, service och information.
Anpassning till planerad utbyggnad handel,
bostäder m.m. vid Angereds torg.

Nytt resecentrum med väntsal.

Vänersborg RC

Anpassning till förväntad resandeökning. Förbättrad
tillgänglighet till stationen och koppling mellan
trafikslagen. Förbättrade väntmöjligheter för
resenärer.

Anpassning till ny
plattformsförbindelse och utökad
resenärsyta.

Utrustning stationer
övriga banor

Bättre och mer anpassade resandemiljöer.

Upprustning av stationer enligt ett
särskilt stationsmiljöprogram.

Namngivna
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Objekt

Åtgärdens syfte

Åtgärd

Linnéplatsen, Göteborg

Anpassning i enlighet med K2020 och nytt busstråk
Övre Husargatan. Förbättrad resenärmiljö och
koppling mellan buss och spårväg.

Nytt resecentrum med bättre
bytesmöjligheter och tydligare entré
till Slottsskogen.

Kungälv RC

Förbättra kollektivtrafikens konkurrensmöjligheter
och avlasta E6. Från Kungälv till Göteborg är stora
delar av sträckan utbyggd med busskörfält.

Ett nytt resecentrum med
pendelparkering i anslutning till
befintlig motorvägshållplats.

Stenungsund RC

Bättre bytesmöjligheter för buss- och tågresenärer
på Södra Bohusbanan.

Ett nytt resecentrum med koppling till
centrum.

Nils Ericson Terminalen 3
(NET3), Göteborg

Anpassning till förväntad resandeökning och ökad
andel genomgående trafik. Säkerställa en bra
resandemiljö med god koppling mellan olika
trafikslag.

Nytt resecentrum i anslutning till
befintlig terminal med möjlig koppling
till Västlänken.

Hjalmar Brantingsplatsen,
Göteborg

Förbättrad bytespunkt med utökad kapacitet för
buss- och spårvagnstrafik. I K2020 utpekad
knutpunkt och en viktig del i områdets omvandling.

Utökad kapacitet för kollektivtrafiken
och bättre resenärsmiljö.

Funktionshinder,
hållplatser och
knutpunkter

Funktionshinderanpassning enligt Västra
Götalandsregionens prioriterade nät. Omfattar alla
hållplatser med fler än 100 påstigande per dygn
samt viktiga knutpunkter.

Terminaler och hållplatser
uppgraderas enligt "Riktlinjer och
standard/normer för fysisk
tillgänglighet för personer med olika
funktionshinder inom trafiken i Västra
Götaland."

Pendelparkeringar

Öka tillgängligheten till kollektivtrafiken och
förkorta restiden dörr till dörr.

Byggnation av pendelparkeringar för
bil och cykel i hela regionen.

Framkomlighet

Stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft genom att
förkortade restider.

Byggnation kollektivtrafikkörfält,
signalprioritet m.m.

Potter

Objekt som finansieras till 100 % i planen
Pendelparkeringar

Öka tillgängligheten till kollektivtrafiken och
förkorta restiden dörr till dörr.

Byggnation av pendelparkeringar för
bil och cykel i hela regionen på statliga
vägar.

Hållplatser,
framkomlighet,
trafiksäkerhet, steg 1 och
2 åtgärder

Funktionshinderanpassning enligt Västra
Götalandsregionens prioriterade nät, stärka
kollektivtrafikens konkurrenskraft och ökad
trafiksäkerhet.

Anpassade hållplatser,
accelerationsfält, säker gångpassage,
mobility management.
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Bilaga 4 - Objekt i den nationella planen inom Västra Götaland
Kompletteras efter remissen eftersom nationell plan är under framtagande.
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Bilaga 5 - Kandidater till brister
Enligt det nya ekonomiska planeringssystemet ska brister/objekt som ligger mot slutet av planperioden
vara indikativt beslutade. Detta skapar utrymme för en mer flexibel och effektiv planering. Bristerna
kommer att bli föremål för såväl åtgärdsvalsstudier som samlade effektbedömningar.
Genomgång och prioritering av kommunalförbundens inspelade brister kommer att hanteras
kontinuerligt. En sammanställning av dessa brister presenteras i nedanstående karta. De
rödmarkerade är de högst prioriterade bristerna från respektive kommunalförbund. Sist i bilagan följer
respektive kommunalförbunds inspelade prioriteringar av brister.

Sammanställning av kommunalförbundens inspelade brister där de grönmarkerade är de högst prioriterade från
respektive kommunalförbund. Källa: Lantmäteriet, © OpenStreetMaps bidragsgivare
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Respektive kommunalförbunds inspel redovisas enligt nedan
Fyrbodals kommunalförbund
Bakgrund
Den nu gällande regionala planen för transportinfrastrukturen sträcker sig över perioden 2014–2025.
Den revidering som nu genomförs innebär att ny plan tas fram för perioden 2018–2029. Första delen
i processen, inriktningsplanering, är nu inne i sitt slutskede.
Nästa steg i processen, åtgärdsplaneringen, kommer bland annat att ha fokus på att identifiera brister
inom transportinfrastrukturen. Dessa skall vara Västra Götalandsregionen tillhanda senast 9 januari.
De brister som sedan prioriteras kommer att, i linje med det nya planeringssystemet, bli föremål för
åtgärdsvalsstudier (ÅVS)/utredningar och allteftersom processen framskrider landa i nya
objekt/åtgärder.
Inriktningen i arbetet är att följa upp planeringssystemet som innebär att:
•
•

namngivna och utredda objekt/åtgärder finns tidigt i planen (år 1–6)
utpekade brister finns i senare delen av plan (år 7–12)

Inspelen är ett viktigt underlag för arbetet med åtgärdsplaneringen och den stegvisa konkretiseringen
av kommande planförslag. Varje kommunalförbund ombeds att skicka in minst 5 och upp till 10
utpekade brister som är prioriterade i angelägenhetsgrad.
Generella synpunkter kopplade till den regionala infrastrukturplanen
Dessa fyra frågeställningar har diskuterats av Samhällsutvecklingsberedningen. I skrivelse från Västra
Götalandsregionen till BHU 24 november har förslag till ställningstagande redovisats. Våra synpunkter
lämnas på BHU:s sammanträde den 6 december.
- Fortsatt satsning på samfinansiering av järnväg. Finansieringen av järnvägar är ett uppdrag för den
nationella planen. Egentligen är beredningen tveksam till att avsätta medel från regional plan. Den
övervältringen av ansvaret är inte önskvärd. Trots detta stöder beredningen fortsatt stöd i nya planen.
Samtidigt är det viktigt att andelen av resurserna inte utökas. Sammanfattningsvis tillstyrker
beredningen förslaget i skrivelsen.
- Eventuell omstrukturering av befintliga potter. De för oss viktigaste potterna är ”mindre vägnätet”
och ”stråkpotterna”. Där välkomnas en utökning om ramen tillåter detta. Önskemål finns också om
utökande av ”cykelpotten”. Sammanfattningsvis tillstyrker beredningen förslaget i skrivelsen.
- Resurser för att möta politiska styrdokument. Beredningen har inget att erinra mot förslaget i
skrivelsen.
- Prioriteringsordning av beslutade namngivna objekt. Beredningen har inget att erinra mot förslaget
i skrivelsen.
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Brister inom ramen för Regional infrastrukturplan
(Utgångspunkten är ”lagt kort ligger”)
Vägar (i prioriteringsordning)
1. Väg 161 Uddevalla – Lysekil. Resterande delar på hela sträckan
Är tidigare motiverad. Betydande resetidsförkortning. Framför allt för arbets- och
studiependling. Regionförstoring.
2. Väg 172 Stora Bön – Skallsäter
Är tidigare motiverad. Krävs en allmän vägförbättring för säkerhet och framkomlighet. Är
viktig för godstrafik och daglig pendling.
3. Väg 171 Gläborg – Kungshamn
Är tidigare motiverad. Krävs en allmän vägförbättring för säkerhet och framkomlighet. Är
viktig för godstrafik och daglig pendling.
4. Väg 173 Färgelanda – Frändefors. Allmän standardhöjning
Är tidigare motiverad. Allmän standardförbättring av hela sträckan.
5. Väg 164 Åmål – Strömstad. Etapp 2
Är tidigare motiverad. Allmän standardhöjning för framkomlighet och säkerhet.
6. Väg 44 / 161 Lysekil – Götene. Allmän standardhöjning
Är tidigare motiverad. Allmän standardhöjning för att få till en ”helhetslösning.
7. Väg 2115 Dals Ed, Hökedalen. Ny förbifart
Är tidigare motiverad. Handlar om en järnvägsviadukt. Bör kopplas till kommande ÅVS –
Göteborg – Oslo.
8. Väg 914 Kville – Tanumshede
Allmän förbättring av standarden. Belastningen är stor under delar av året.
9. Väg 924 Ellenö – Munkedal. Allmän standardhöjning
Allmän standardförbättring för framkomlighet och trafiksäkerhet.
10. Väg 2206 Bengtsfors – Halden
Allmän standardförbättring för framkomlighet och trafiksäkerhet.
11. Väg 172 Bengtsfors – Årjäng
Allmän standardförbättring för framkomlighet och trafiksäkerhet.
12. Förbifart Grebbestad
Allmän standardförbättring för framkomlighet och trafiksäkerhet.
13. Koppling mellan Orust och E6
Allmän standardförbättring för framkomlighet och trafiksäkerhet. Inte minst för
godstransporter.
14. Fast förbindelse över Gullmarn
Förutsättningar för flytbro bör fortsatt studeras, detta under förutsättning att kostnaderna i
huvudsak grundas på de kostnader som redan finns kopplade till färjetrafiken och eventuell
broavgift
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Kollektivtrafik
1. Resecentrum Vänersborg
Resterande delar. Färdigställ.
2. Resecentrum Uddevalla
Uddevalla saknar som enda pendlingsnav och större stad i Västra Götaland ett resecentrum.
Förutsättningar för ökat kollektivresande ökar genom förbättrade förutsättningar för
”hela-resan” lösningar. (Finns en mer detaljerad beskrivning av behovet med
motivering).
3. Tillgänglighet resecentrum Öxnered. Koppling till 45:an
Framkomlighet och trafiksäkerhet. Nuvarande lösning är underdimensionerad.
4. Konsekvenser av infrastruktursatsningar kopplade till Västtågsutredningen
Fler lokala lösningar måste vägas in som en konsekvens av det förslag som
Västtågsutredningen kommer fram till.
Cykel
1. Fortsatt satsning på cykelstråk
Finns fortsatta behov av möjlighet att söka medfinansiering för cykelvägar.
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Boråsregionen / Sjuhärads kommunalförbund
De fyra första är prioriterade av Boråsregionen och föreslås enligt följande prioritetsordning
Väg 41
Utpekad som regional viktig väg i Funktionellt prioriterat vägnät. Utpekad i Godstransportstrategi för
Västra Götaland som huvudsakligt godsstråk.
Brist
I genomförd ÅVS pekas en mängd brister ut. Mitträcke saknas på hela sträckan. Bristande
trafiksäkerhet.
Nyttor
Trafiksäkerhets- och framkomlighetshöjande åtgärder bidrar till lokal, regional och nationell nytta.
Förkortade restider.
Funktion i systemanalysen
•
•
•

Välfungerande och tillgängligt arbets- och studiependling.
Förbättrad tillgänglighet till noder för näringsliv, turism för alla transportslag.
Tillgänglighet till Göteborgs (och Varbergs) hamn.

Motivering
Ökad tillgänglighet till Varbergs hamn. Viktigt för arbets- och studiependling, kollektivtrafikstråk.
Årsdygnstrafik
Borås: 7 100, därav 17 procent tung trafik.
Kinna: 7 400, därav 12 procent tung trafik.
Horred: 6 000, därav 12 procent tung trafik.
Utredningar som är genomförda eller planerade
•

ÅVS Viskadalsstråket genomförd. Där finns också förslag på åtgärder inför fortsättningen.

Väg 156
Utpekad som regionalt viktig väg på sträckan Skene-väg 40, övrig vägsträcka är kompletterande
regionalt viktig väg i Funktionellt prioriterat vägnät.
Brist
Framkomlighets- och trafiksäkerhetsbrister i Skene centrum. Trafiksäkerhetsbrister Skene-Väg 40
(stråk 6) Bristande trafiksäkerhet Skene-Svenljunga-Tranemo-F-län.
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Nyttor
Åtgärd i Skene centrum finns med i FÖP som ny sträckning. Skene-Väg 40 stor betydelse för näringslivet
och arbets- och studiependling. Binder ihop Mark-Svenljunga-Tranemo till ett stråk.
Funktion i systemanalysen
•
•
•
•

Välfungerande arbets- och studiependling.
Tillgänglighet till Göteborgs hamn.
Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats.
Förbättrad tillgänglighet till noder för näringsliv, turism för alla transportslag.

Motivering
Förbifart Skene ökar tillgängligheten. Förbättrar arbets- och studiependling. Näringslivets transporter
underlättas och lättare nå Göteborgs hamn. Ökar tillgängligheten till Landvetter flygplats.
Årsdygnstrafik
• Hällingsjö: 6 800, därav 8 procent tung trafik.
• Hyssna: 6 000, därav 10 procent tung trafik.
• Skene: 6 700, därav 11 procent tung trafik.
• Örby-Svenljunga: 1 250, därav 14 procent tung trafik.
• Svenljunga-Tranemo: 1 800, därav 15 procent tung trafik.
• Tranemo-Nittorp: 1 100, därav 13 procent tung trafik.
• Nittorp-F-länsgräns: 750, därav 20 procent tung trafik.
Utredningar som är genomförda eller planerade
•
•
•

•
•
•
•

Ingår delvis i stråk 6 – stråkstudie gjord 2007.
Förbifart Skene finns med i Marks översiktsplan som kommer att antas under året.
ÅVS under 2017 på Väg 156 genom Svenljunga tätort, i centrala delen, väster om korsningen
med väg 154 – ”Trafiksäkerhetsproblem i anslutning till Väg 156 i centrum av tätorten
Svenljunga. Viktiga målpunkter utmed delsträckan där behov av säkra passager samt tydliga
anslutningar till hållplatser och skolan är en viktig del i utredningen. Väg 156 är ett utpekat
stråk i det funktionella vägnätet. Trafikmängden är ca 5000 fordon/dygn. Ca 11 procent är
tunga fordon. Vägen är även utpekad som prioriterat vägnät för kollektivtrafik”.
Trafikutredning korsning Brogatan, Svenljunga. 2013-05-30, (Tyrens).
Trafikutredning- Väg 156 genom Svenljunga 2010-01-26, (Tyrens).
Vägplanen som gjordes inför GC-bana Brogatan och till det hörande utredningar, fastställd
2016.
Kringledning kring Svenljunga centralort är behandlad i FÖP Svenljunga från 2007.
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Väg 27
Utpekad som regional viktig väg i Funktionellt prioriterat vägnät. Utpekad i Godstransportstrategin för
Västra Götaland som huvudsakligt godsstråk.
Brist
Viltdrabbad sträcka. Vägen inte mötesseparerad.
gränsöverskridande transporter är undermålig.

Vägens

standard

för

internationell

Nyttor
Vägen skulle binda ihop Västsverige med Sydöstra Sverige och underlätta för näringslivets transporter,
regional, nationellt och internationellt.
Funktion i systemanalysen
•
•

Välfungerande arbets- och studiependling.
Tillgänglighet till Göteborgs hamn.

Motivering
Vägen är en viktig koppling Karlskrona-Göteborg. Vägen är utpekad som viktigt stråk gällande
godstrafik i Godstransportstrategin.
Årsdygnstrafik
• Kilakorset: 5 200, därav 15 procent tung trafik.
• Limmared: 5 600, därav 15 procent tung trafik.
• Tranemo: 5 000, därav 15 procent tung trafik.
• Länsgräns: 4 000, därav 17 procent tung trafik.
Utredningar som är genomförda eller planerade
•
•
•

Väg 27 problemstudie från riksväg 154 till F-läns gräns, objektnummer 43 60 10 upprättad av
WSP (Vägverket beställare) (år 2005).
ÅVS riksväg 27, Limmared-Kroksjön (år 2015-2016).
Samrådshandling och vägplan gällande viltstängsel riksväg 27 (År 2016).

Väg 180
Utpekad som regional viktig väg i Funktionellt prioriterat vägnät.
Brist
Vägen har stora trafikproblem i nuvarande dragning genom Borås tätort. Periodvis köbildning för alla
trafikslag. Övrig vägsträcka är krokig, smal och kuperad.
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Nyttor
Ny sträckning är samhällsekonomiskt lönsam. Ökad trafiksäkerhet och kortare restid på hela sträckan.
Stärker arbetsmarknadsregionen.
Funktion i systemanalysen
• Välfungerande och tillgängligt arbets- och studiependling.
• Förbättrad tillgänglighet till noder för näringslivet och turism för alla transportslag.
• Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats.
Motivering
Analyser visar att en ny väganslutning mellan Viareds-motet och en punkt norr om Sandhult på väg
180 skulle få stor positiv påverkan på vägstrukturen i Borås och Boråsregionen. Sträckan finns med i
nu gällande ÖP06, har nyligen analyserats och är samhällsekonomiskt lönsam. Den nya kopplingen
mellan väg 40 och väg 180 kommer att avlasta genomfartstrafik, tung trafik och farligt gods från
stadens centrum och infartsgator. Avlastar väg 42 genom Fristad, Sparsör och Frufällan.
Skaraborgsvägen, Kungsleden och Norrby Långgata. Delar av Göteborgsvägen avlastas också från tung
trafik och farligt gods vilket ger nya möjligheter för stadsutveckling. Med förbättrad anslutning till
Tvåstadsområdet förstärks arbetspendlingen i detta stråk och trafik från Boråsregionen kan ansluta till
Tvåstadsområdet utan att belasta gatunätet i Borås tätort. Vägen finns med i Noden Borås och ingår i
stråk 9 och den stråkstudien som gjordes 2007. ÅVS ska påbörjas under 2017.
Årsdygnstrafik
• Sandhult: 3 800, därav 9 procent tung trafik.
• Ekås: 5 800, därav 8 procent tung trafik.
Utredningar som är genomförda eller planerade
•
•
•
•
•
•
•

ÅVS Noden Borås - pågående ÅVS.
Översiktlig vägstudie Sandhult - Viared (Nabbamotet), konsultrapport (SWECO), november
2005.
Trafikanalys för nu vägförbindelse mellan Sandhult och väg 40 samt översiktlig
effektbedömning, konsultrapport (SWECO), juli 2006.
Vägstudie Borås väg 180, ny förbifartsväg Sandhult- Viared, konsultrapport /VBB.
trafikplanering), februari 1995.
Översiktsplan ÖP06, Juni 2006.
Kommande ÅVS Stråk 9 Alingsås - Borås, beräknas starta under 2017.
Trafikverket - Förstudie Norra länken, Alingsås. Förbindelse mellan väg E20 och väg 1890, (sid
9), objektnummer 85 54 59 40, april 2012 (kopplat till stråk 9).

Övriga kandidater till brister
Inledning
Den gällande regionala planen för transportinfrastrukturen sträcker sig över perioden 2014–2025. Den
revidering som nu genomförs innebär att ny plan tas fram för perioden 2018–2029. Första delen i
processen, inriktningsplanering, är nu inne i sitt slutskede.
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Nästa steg i processen, åtgärdsplaneringen, kommer bland annat att ha fokus på att identifiera brister
inom transportinfrastrukturen. De brister som sedan prioriteras kommer att, i linje med det nya
planeringssystemet, bli föremål för åtgärdsvalsstudier (ÅVS)/utredningar och allteftersom processen
framskrider landa i nya objekt/åtgärder. Västra Götalandsregionen önskar nu få in
kommunalförbundens inspel av brister i transportinfrastrukturen. Inspelen är ett viktigt underlag för
arbetet med åtgärdsplaneringen och den stegvisa konkretiseringen av kommande planförslag.
Kommunalförbundet ombeds att skicka in sina utpekade brister (5–10 stycken) till Västra
Götalandsregionen senast den 9 januari.
Boråsregionens/Sjuhärads kommunalförbunds synpunkter
Boråsregionens inspel av kandidater till brister över 25 miljoner, bilaga 5.
Varje kommun har tagit fram förslag på brister genom att fylla i den av VGR framtagna
mallen.
• Kommunerna har sett över inspel på brister i gällande plan och aktualiserat dessa.
• Varje kandidat till utpekad brist (oavsett om den är ny eller kvarstår från tidigare inspel) har
redovisats i bifogad mall
• Det som framkommit i redan utförda ÅVS:er och som bör spelas in som en brist har
kommunerna också lyft.
Inför beslutet av vilka brister som anses ge mest nytta att åtgärda har arbetet utgått från kommunernas
inspel via den mall som Västra Götalandsregionen tagit fram. För att fortsatt gallra bland kandidaterna
har förslagen också värderats med hänsyn till kommunernas inspel utifrån nyttan på
delregional/regional och/eller nationell nytta. Ytterligare prioriteringen (gäller vägar) som
Boråsregionen valt att arbeta efter för att få fram 10 kandidater är:
•

• Årsdygnstrafik (ÅDT)
• Stråktänk
De förslag på kandidater till brister som Boråsregionen valt att prioritera är:
Viskadals- och Älvsborgsbanan (finns upptagen som brist i nuvarande plan)
Brist

Nyttor

Funktion i
systemanalysen

Låg standard och
trafiksäkerhet. Generellt
bristande underhåll

Regional och mellankommunal Hög kapacitet och
arbets- och studiependling
tillförlitlighet för effektiv
stärks. Möjliggör att flytta
godshantering. Hög
gods från lastbil till tåg.
tillgänglighet till
Vänersjöfarten.
Välfungerande och tillgängligt
arbets- och studiependling
samt till noder för näringslivet
och turism Säkra
tillgängligheten till Landvetter
flygplats.
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Motivering
Stärker näringslivet. Fler
transporter till hamnar. Bättre
pendlingsmöjligheter till
arbete och studier genom
kortare restid och ökad
turtäthet.

Väg 42 (Ny kandidat)
Brist

Nyttor

Funktion i
systemanalysen

Motivering

ÅDT

Dålig vägstandard för
en väg som är utpekad
som
”Riksintresse för farligt
gods”.
Begränsad kapacitet
för kollektivtrafik.

Ökad kapacitet och
bättre driftsäkerhet
bidrar till bättre
trafiksäkerhet för alla
typer av fordonsslag

Hög tillgänglighet till
Näringslivets transporter Vårgårda 4 000
Göteborgs hamn från både underlättas och lättare nå Mittsträcka
stad och land.
Göteborgs hamn.
2 500
Välfungerande och
Förbättrad standard
Fristad 4 600
tillgängligt arbets- och
utifrån att vägen klassas Sparsör 10 140
studiependling.
som ”Riksintresse för
Borås 8 700
Förbättrad tillgänglighet till farligt gods” Viktigt för
noder för näringsliv, turism arbets- och
för alla
studiependling.
transportslag.

Väg 157, med kompletterad ringled Ulricehamn (Ny kandidat)
Brist

Nyttor

Vägen genom
En förbifart skulle
Ulricehamns tätort är förbättra möjligheterna
en begränsande faktor till transportlogistik
för transporter och
genom tätorten. Trafikutvecklingen i nordoch boendemiljö skulle
sydlig riktning genom öka avsevärt.
staden. Vägen utgör en Skapar möjligheter för
barriär för stadens
utveckling i staden
utveckling.

Funktion i
systemanalysen

Motivering

ÅDT

Välfungerande arbets- och En förbifart förbättrar
Ulricehamns
studiependling.
tillgängligheten till
tätortsgräns 4 050
Förbättrad tillgänglighet till regionens centrum i
noder för näringsliv, turism Göteborg. Noden som
för alla transportslag.
kan skapas vid Rönnåsen,
skulle ges bättre
logistikläge. Möjligheter
ges för att etablera
logistikcenter för
transportintensiva
verksamheter och
målkonflikter kan
undvikas.

Väg 181 (Finns upptagen som brist i nuvarande plan)
Brist

Nyttor

Funktion i
Motivering
systemanalysen
Bristfällig vägstandard, Ökad trafiksäkerhet. Ny Hög tillgänglighet till
Vägen är viktig
smal (6,2 m) och
anslutning vid
Göteborgs hamn från både transportled mellan
krokig. Vägsträckan
Bergagärde genererar land och hav.
E20/Vårgårda till
från Bråttensbybättre trafikförhållanden Förbättrad tillgänglighet till R47/Falköping.
Remmenedalför alla trafikslag. En ny noder för näringslivet och Denna förbindelse är
Herrljungakorsning med väg 183 turism för alla
viktig för att koppla
Bergagärde är
utformad som rondell transportslag.
samman med
en ”felande icke
för att underlätta för Välfungerande och
Göteborgsregionen och
åtgärdad länk”.
tunga fordon.
tillgängligt arbets- och
dess hamn etc. Utan en
Korsning med 183 är
studiependling.
välfungerande 181 så
olycksdrabbad
måste trafik/transporter
istället färdas upp till
Vara och sedan ner till
Vårgårda, det är 15 km
längre, vilket blir 30 km
ToR. En viktig väg för
omlastning av
godstransporter i
Falköpings stora och nya
omlastningscentral. En
viktig väg för
arbetsregionen
Västra Götaland.
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ÅDT
2 574
12 %
tung trafik

Väg 1627 Hyssna-Bollebygd (Finns upptagen som brist i nuvarande plan)
Brist

Nyttor

Funktion i
systemanalysen

Dålig framkomlighet
Ökar trafiksäkerheten. Välfungerande och
och låg trafiksäkerhet Knyter i ihop Marks och tillgängligt arbets- och
Bollebygds
studiependling.
kommuner via väg 40.

Motivering

ÅDT

Ökad trafiksäkerhet

1 200

Gång- och cykelvägar (Finns upptagen som brist i nuvarande plan)
Brist

Nyttor

Planeringskostnader för GCvägar är för höga

Att inte kräva vägplan vid
anläggning av GC-väg skulle
anslagna pengar räcka till
betydligt mer meter GC-väg.
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Funktion i
Motivering
systemanalysen
Välfungerande och tillgängligt Fler utbyggda GC-vägar bidrar
arbets- och studiependling.
till att fler väljer cykel för
arbets- och studiependling.
Ökad trafiksäkerhet för
oskyddade trafikanter.
Positiva miljöeffekter
och bättre folkhälsa.

Göteborgsregionens kommunalförbund
Bakgrund
Transportinfrastrukturplaneringen består av två delar, inriktningsplanering och åtgärdsplanering. I
arbetet med inriktningsplaneringen beslutade Förbundsstyrelsen 2016-09-23 (§149) att nedanstående
funktioner i transportinfrastrukturen är de högst prioriterade i Göteborgsregionen.
• Öka kapaciteten på järnväg för person- och godstransporter.
• Utveckla kollektivtrafiksystemet.
• Stärka cykeln som ett eget transportslag.
• Tvära förbindelser med kollektivtrafikkapacitet.
Planeringen är nu inne i fas två – åtgärdsplaneringen. I syfte att finna de högst prioriterade bristerna i
respektive delregion önskar VGR att kommunalförbunden identifierar, och prioriterar, de mest
angelägna bristerna i delregionens transportinfrastruktur.
Samhällsutvecklingen ställer krav på transportsystemet
Befolkningen inom Göteborgsregionen ökar kraftigt. Även näringslivets utveckling är expansiv. För att
kunna möta de regionala målen i ”Hållbar Tillväxt” och K2020 krävs en ökad kapacitet på järnväg för
person- och godstransporter samt en utveckling av kollektivtrafiksystemet. GRs utgångspunkt är att
kollektivtrafiksatsningar ska prioriteras i första hand då dessa satsningar frigör kapacitet för alla
trafikslag och gynnar transportsystemet i sin helhet.
Det är av vikt att värna befintligt transportsystem. För att nyttja transportsystemet optimalt måste
steg 1 och 2 åtgärder tillämpas i högre grad, exempelvis trimning och beteendepåverkande åtgärder.
För att stärka transportsystemet och möta framtida behov på kort och lång sikt är det angeläget att
samordna lokala, regionala och nationella infrastruktursatsningar.
Inom GR är det brister i kapacitet, framkomlighet och trafiksäkerhet på väg och järnväg i samtliga
huvudstråk som ansluter till regionens kärna. GR ser behov av att utveckla intermodala kollektivtrafikanläggningar och resecentrum som kan tillgodose ett hela-resan-perspektiv där cykel är ett prioriterat
transportslag.
Vid en ökning av kollektivtrafikresande förstärks också behovet av uppställningsspår och depåer. Dessa
funktioner bör beaktas i det fortsatta arbetet.
Vid förtätning i stationsnära lägen är till exempel överdäckning, bulleråtgärder och effektiv
markanvändning nyckelfrågor för en god samhällsutveckling. För minskad sårbarhet vid utveckling av
transportinfrastruktur måste klimatanpassningsåtgärder finnas med i planeringen.
Regionens gröna kilar är en tillgång för såväl invånare som för biologisk mångfald. Detta bör särskilt
beaktas i relation till behovet av tvärförbindelser.
Förutsättningar för GR:s prioriteringar
De högst prioriterade bristerna i Göteborgsregionen är identifierade utifrån antagandet att:
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Brister i bilaga 5 i gällande regional plan ligger kvar.
Bristerna i bilaga 5 är resultatet från tidigare genomarbetad planeringsprocess och finns med
som planerade objekt/åtgärder i respektive kommuns utbyggnadsplaner.
• Brister där Trafikverket beslutat om att starta åtgärdsvalsstudie anses därmed redan
omhändertagna och ska ej ingå i GRs prioriterade brister. Detta gäller t.ex. ÅVS för Göteborg
– Varberg (E6, Västkustbanan och väg 158).
• Brist på ett sammanhållet regionalt cykelvägnät. Frågan är utpekad i GRs regionalt
prioriterade funktioner ”Stärka cykeln som ett eget transportslag”. Bristen förutsätts tas
omhand inom ramen för det särskilda åtgärdsområdet ”Cykel” och tillgodose behovet av
regionalt sammanhållet cykelvägnät som ett enskilt objekt vilket bör bli föremål för en ÅVS.
• Även brister i mindre vägnät hanteras inom särskilda åtgärdsområden i regional plan.
• GR förutsätter att respektive åtgärdsområde medges tillräckliga medel för att kunna uppnå
mål och prioriterade funktioner.
• Brister som härrör till Nationell plan förutsätts hanteras inom denna. Se nedan under
rubriken ”Nationella brister”.
Brister i transportinfrastrukturen i Göteborgsregionen
•

Nedan redovisas de högst prioriterade bristerna inom GRs transport-infrastruktur vilka bör bli föremål
för Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) eller annan utredning i ”Regional infrastrukturplan 2018 – 2029”.
Brister i tillgänglighet och kapacitet i kollektivtrafiksystemets kopplingar mellan
kollektivtrafiksystem Göteborg, Mölndal, Partille och Härryda (GMP+H) och anslutande
regiontrafik. Bristen avser även behovet av kollektivtrafiklänkar som minskar barriäreffekten
av Göta Älv.
• Bristande väg och kollektivtrafikkapacitet i starka gods- och pendlingsstråk
• längs väg 160/169
• väg 155 inklusive förbindelse till Öckerö
• Brist på tvärförbindelse med kollektivtrafikkapacitet i stråket
E6 Syd - Väg 40 - E20
Nedan beskrivs varje brist mer utförligt i huvudsak enligt VGRs mall för bristbeskrivning.
•
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1.

Brister i tillgänglighet och kapacitet i kopplingar mellan kollektivtrafiksystemen i
Göteborg, Mölndal, Partille och Härryda (GMP+H) och anslutande regiontrafik. Bristen
avser kollektivtrafikförbindelser över och längs med Göta Älv

Bristbeskrivning
Ett förslag till målbild för stadstrafiken Göteborg, Mölndal och Partille 2035 har arbetats fram. GR ser att delar av Härryda
har liknande förutsättningar och bör omfattas av målbilden. GR ser behov av kopplingar mellan regiontrafik och
kollektivtrafik inom Göteborg, Mölndal, Partille och Härryda. Strategi saknas för hur kopplingen mellan lokal- och
regionaltrafik ska utformas.
Om det inte finns en strategi samt åtgärder som löser kopplingen mellan kollektivtrafik och regiontrafik i Göteborg,
Mölndal, Partille och Härryda kommer den omfattande utbyggnadsplaneringen i kranskommunerna leda till ökad biltrafik
till regionkärnan. Detta medför ökad trängsel, ökade utsläpp och bullerproblematik inne i kärnan och på infartslederna.
För närvarande ökar biltrafiken vid betalstationerna med cirka 1-2 % årligen. Detta påverkar också framkomligheten för
godstransporter.
Bristfälliga kollektivtrafikförbindelser över och längs med Göta Älv leder till ökad sårbarhet och kapacitetsbrist.
Nyttor
En effektiv kollektivtrafik ställer krav på hög tillgänglighet, framkomlighet och konkurrenskraftiga restider. För att
möjliggöra en resandeutveckling i enlighet med K2020 och målbilden inklusive delar av Härryda (GMPH) kommer
regionens resecentrum att få en allt viktigare betydelse både som en del i stadstrafikens stomnät och det regionala
kollektivtrafiksystemet.
Nya förbindelser över och längs med Göta älv minskar det upplevda avståndet, sårbarheten och barriäreffekten samtidigt
som det ökar kapaciteten för kollektivtrafiken och gång och cykel.
Motivering till koppling av brist till systemanalysens funktioner
Funktioner i systemanalysen

Motivering

Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv godshantering
med huvudsaklig inriktning på järnväg
Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från både hav och
land
God tillgänglighet för Vänersjöfarten
Välfungerande och tillgängligt arbets- och studiependling

Se brist- och nyttobeskrivningen

Förbättrad tillgänglighet till noder för näringslivet och
turism för alla transportslag
Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats

Se brist- och nyttobeskrivningen
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2. Bristande väg och kollektivtrafikkapacitet i starka gods- och pendlingsstråk
a. Väg 160/169
b. Väg 155 inklusive förbindelse till Öckerö
Bristbeskrivning
Konkurrensen om begränsat vägutrymme innebär en allt mer bristande framkomlighet för såväl personbils- som kollektivoch godstrafik.
Kapacitetsutnyttjandet kommer att vara fortsatt högt, vilket innebär att även mindre störningar i trafiken kan leda till
avsevärt ökade köer och restider. Genom trängseln som uppstår i vägsystemet minskar också trafiksäkerheten och risken
for trafikolyckor ökar. Trafiksäkerheten försämras också till följd av blandtrafik på flera delsträckor längs dessa vägar.
Färjetrafiken till Öckerö medför att trafiken är pulsartad vilket bidrar till problematiken. Fortsatt utbyggnad av bostäder
försvåras i anslutning till väg 155 till följd av bristande kapacitet i trafiksystemet.
Nyttor
Regional och lokal samhällsnytta av ökad robusthet vid säkrad fastlandsförbindelse för flera kommuner.
Regional nytta av säkrad och förbättrad tillgänglighet till kusten.
Regional och nationell nytta av säkrad och förbättrad framkomlighet för busstrafiken, vilket är en förutsättning för korta
resetider, en konkurrenskraftig kollektivtrafik och ett ökat kollektivt resande.
Nationell nytta av säkrad framkomlighet för godstransporter på väg 160 till Vallhamn via väg 169
Motivering till koppling av brist till systemanalysens funktioner
Funktioner i systemanalysen

Motivering

Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv godshantering
med huvudsaklig inriktning på järnväg
Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från både hav och
land
God tillgänglighet för Vänersjöfarten
Välfungerande och tillgängligt arbets- och studiependling

Se brist- och nyttobeskrivningen

Förbättrad tillgänglighet till noder för näringslivet och
turism för alla transportslag
Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats

Se brist- och nyttobeskrivningen
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3. Brist på tvärförbindelse med kollektivtrafikkapacitet i stråket
E6 Syd -Väg 40 - E20
Bristbeskrivning
Trafiksituationen på nationella leder till, från och genom Göteborg är redan idag hårt ansträngd och förväntas öka
ytterligare. En allt högre belastning på E6 ger spridningseffekter på de anknytande lederna, framförallt E20 och väg 40.
Belastningen ökar även på befintliga tvärförbindelser Landvettervägen och Härskogsvägen. Ökad gods- och
personbilstrafik på befintliga tvärförbindelser försämrar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och utbyggnad av
effektiv kollektivtrafik.
En ökad trängsel i centrala vägavsnitt innebär att miljökvalitetsnormen överskrids i Göteborg och Mölndal.
Nyttor
Förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet
Nyttan är regional då den skapar tillgänglighet samt ett mer effektivt utnyttjande av vägnätet i östra och södra delen av
Göteborgsregionen samt i regionkärnan.
Nyttan är nationell då den skapar tillgänglighet och kapacitet på det nationella vägnätet samt stärker kopplingen till
Landvetter flygplats.
Motivering till koppling av brist till systemanalysens funktioner
Funktioner i systemanalysen

Motivering

Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv godshantering
med huvudsaklig inriktning på järnväg
Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från både hav och
land
God tillgänglighet för Vänersjöfarten
Välfungerande och tillgängligt arbets- och studiependling

Se brist- och nyttobeskrivningen

Förbättrad tillgänglighet till noder för näringslivet och
turism för alla transportslag
Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats

Se brist- och nyttobeskrivningen
Se brist- och nyttobeskrivningen
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Nationella brister
GR förutsätter att nedanstående brister hanteras i nationell infrastrukturplan.
Bristande klimatsäkring i Göteborgs hamninlopp och längs Göta Älv
Stigande havsnivåer påverkar robustheten i stora delar av transportinfrastrukturen i regionen.
Angeläget att starta utredningsarbete inom planperioden med en god tidshorisont.
Bristande väg och kollektivtrafikkapacitet i starka gods och pendlingsstråk
Expressbussled Söder – Västerleden och Lundbyleden.
Brister i kapacitet för gods- och persontransporter i järnvägssystemet
Gäller samtliga banor in mot Göteborg men särskilt olika delsträckor på Västra Stambanan,
Bohusbanan, Västkustbanan och Kust- till kustbanan.
Brister för Göteborgs hamn
Farleden in mot Göteborg och Göteborgs hamn brister i djup och bredd för att i framtiden kunna
säkerställa Göteborg som nordens logistikcentrum och kunna ge goda internationella
direktförbindelser. Även kapacitetsbrist i vägkoppling mellan hamnen och Arendal.
Brister i tillgänglighet till Landvetter flygplats med spårburen trafik
Landvetter flygplats har en nyckelroll i den regionala transportinfrastrukturen. Spårbunden
tillgänglighet till flygplatsen är högt prioriterad.
Brister i kapacitet för person- och godstransporter på väg
•
•

•

•

Kollektivtrafikens framkomlighet på infarter till Göteborg
Ej åtgärdade delsträckor väg 45 Göteborg – Trollhättan
- Genomfart Göta
- Norr om tätorten Lila Edet vid Torpabron
Koppling E6/E20 och Väg 40/väg 27 vid Kallebäck
Åtgärden syftar till att koppla samman två statliga vägar för att öka framkomligheten samt
att inte leda trafik som ska mellan dessa in på kommunalt vägnät och med oskyddade
trafikanter.
Ett flertal trafikmot längs E6 (söder och norrut), E20 och Väg 40
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Skaraborgs kommunalförbund
Del av stråk 5, väg 49 Varnhem-Skövde
Kartbild

Bristbeskrivning
Detta är en del av stråk 5. Skaraborgs kommunalförbund har bl.a. utifrån ett tillväxtperspektiv valt att prioritera sju
delar av stråk 5 som bl.a. binder ihop Skaraborgs två LA-områden som de högst prioriterade bristerna Denna sträcka
utgör en mycket viktig pendlingsväg både för arbets- och studie-pendling, den är också viktig för näringslivets
godstransporter. Sträckan utgör en del av kopplingen Lidköping-Skara-Skövde vilket ses som den viktigaste kopplingen
mellan Skaraborgs två LA-områden, sträckan har ingen tågförbindelse som alternativ för pendling. En del av sträckan
mellan Skara och Skövde har tidigare byggts ut som motorväg, en del är beslutad för utbyggnad i innevarande regionala
plan.
Sträckan har tidigare utretts av Vägverket/Trafikverket för utbyggnad.
Sträckan har i dag ca 10 000 ÅDT och har dessutom mycket hög olyckskvot.
Sträckan har i dag ej mittseparation vilket för denna typ av väg får betraktas som en trafiksäkerhetsbrist. Delen närmast
Skövde har tillgänglighets/framkomlighetsbrister.
Nyttor
Vid en utbyggnad av sträckan skulle flera nyttor kunna uppnås:
–
Högre trafiksäkerhet
–
Bättre tillgänglighet
–
Regionförstoring och därmed ökad tillväxt (genom minskade restider både för kollektivtrafik och biltrafik)
Nyttorna är främst regionala.
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Motivering till koppling av brist till systemanalysens funktioner
–
Motivera vilken/vilka funktioner som ni anser har koppling till er brist
Funktioner i systemanalysen
Motivering
Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv
Ja, en utbyggnad skulle göra sträckan mer robust och tillförlitlig för
godshantering med huvudsaklig inriktning på
godstransporter på väg. Sträckan är viktig för godstransporter och
järnväg
drabbas ofta framförallt vintertid av problem.
Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från
Ja, stor mängd godstransporter från Skövde och nordöstra Skaraborg
både hav och land
till och från Göteborgs hamn går denna väg.
God tillgänglighet för Vänersjöfarten
Ja, genom bättre robusthet/tillgänglighet för gods från östra
Skaraborg till Vänerhamnarna.
Välfungerande och tillgängligt arbets- och
I högsta grad. Viktigaste pendlingsstråket mellan Skaraborgs två LAstudiependling
områden.
Förbättrad tillgänglighet till noder för
Ja, Skövde, Skara, Billingen, Skara sommarland, Axevalla, Varnhem,
näringslivet och turism för alla transportslag
m.m.
Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats
I viss mån.
Koppling till beslutad strategi (frivillig)
–
vid behov kan ni även ange till vilken strategi bristen kopplar an till
–
samtliga strategier har sin grund i beslutade mål och inriktningar för regionen och är grunden för
systemanalysens framtagande (dessa beskrivs i bifogad systemanalys sida 4 och 5)
Strategier
Det goda livet
Budget 2016
Klimatstrategi
Regional trafikförsörjningsprogrammet
Godstransportstrategin
VG2020
Målbild tåg 2035
Strategi för ökad cykling

Motivering
En hållbar och konkurrenskraftig infrastruktur.
Kollektivtrafik för en gemensam region. Ökad tillgänglighet till arbete
och studier.
Utvidgad arbetsmarknad.
Effektiva persontransporter (en utbyggnad gynnar även
kollektivtrafiken)
Stråktanke. Tillgänglighet.
Transportinfrastruktur av hög klass.
Investera i infrastruktur. Regional utveckling.
En utbyggnad av vägen skulle ge ökad tillgänglighet väster ifrån till
Skövde och därmed Skövde resecentrum vilket skulle gynna
tågresandet.
I samband med en utbyggnad av vägen skulle gc-förbindelsen
kostnadseffektivt kunna byggas ut över Billingen.
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Del av stråk 5, väg 184 Lidköping-Skara
Kartbild

Bristbeskrivning
Detta är en del av stråk 5. Skaraborgs kommunalförbund har bl.a. utifrån ett tillväxtperspektiv valt att prioritera sju
delar av stråk 5 som bl.a. binder ihop Skaraborgs två LA-områden som de högst prioriterade bristerna. Denna sträcka
utgör en mycket viktig pendlingsväg både för arbets- och studie-pendling, den är också viktig för näringslivets
godstransporter. Sträckan utgör en del av kopplingen Lidköping-Skara-Skövde vilket ses som den viktigaste kopplingen
mellan Skaraborgs två LA-områden, sträckan har ingen tågförbindelse som alternativ för pendling. En del av sträckan
mellan Skara och Skövde har tidigare byggts ut som motorväg, en del är beslutad för utbyggnad i innevarande regionala
plan.
Sträckan har i dag ca 7000-8000 ÅDT.
Sträckan har i dag ej mittseparation vilket för denna typ av väg får betraktas som en trafiksäkerhetsbrist. Sträckan
kommer genom Trafikverkets hastighetsöversyn att sänkas till högsta tillåtna hastighet 80 km/h vilket kommer att
inverka negativt på tillväxt, regionförstoring, tillgång till arbete, kompetens för arbetsgivare o.s.v.
Nyttor
Vid en utbyggnad av sträckan skulle flera nyttor kunna uppnås:
–
Högre trafiksäkerhet
–
Bättre tillgänglighet
–
Regionförstoring och därmed ökad tillväxt (genom minskade restider både för kollektivtrafik och biltrafik)
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Motivering till koppling av brist till systemanalysens funktioner
–
Motivera vilken/vilka funktioner som ni anser har koppling till er brist
Funktioner i systemanalysen
Motivering
Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv
Ja, en utbyggnad skulle göra sträckan mer robust och tillförlitlig för
godshantering med huvudsaklig inriktning på
godstransporter på väg.
järnväg
Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från
både hav och land
God tillgänglighet för Vänersjöfarten
Ja, genom bättre robusthet/tillgänglighet för gods till och från
Lidköpings hamn.
Välfungerande och tillgängligt arbets- och
I högsta grad. Denna del av väg 184 utgör en del av det viktigaste
studiependling
pendlingsstråket mellan Skaraborgs två LA-områden.
Förbättrad tillgänglighet till noder för
Ja, Lidköping, Skara, Läcköområdet Kinnekulle, Axevalla, Skara
näringslivet och turism för alla transportslag
sommarland, m.m.
Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats
Ja, för resande mellan Lidköping och Landvetter.
Koppling till beslutad strategi (frivillig)
–
vid behov kan ni även ange till vilken strategi bristen kopplar an till
–
samtliga strategier har sin grund i beslutade mål och inriktningar för regionen och är grunden för
systemanalysens framtagande (dessa beskrivs i bifogad systemanalys sida 4 och 5)
Strategier
Det goda livet
Budget 2016
Klimatstrategi
Regional trafikförsörjningsprogrammet
Godstransportstrategin
VG2020
Målbild tåg 2035
Strategi för ökad cykling

Motivering
En hållbar och konkurrens-kraftig infrastruktur.
Kollektivtrafik för en gemensam region.
Utvidgad arbetsmarknad.
Effektiva persontransporter (en utbyggnad gynnar även
kollektivtrafiken)
Stråktanke. Tillgänglighet.
Transportinfrastruktur av hög klass. Tillgänglighet i transporter till
Vänersjöfarten.
Investera i infrastruktur. Regional utveckling.
En utbyggnad av vägen skulle ge ökad tillgänglighet både till
Lidköpings resecentrum (Kinnekullebanan och Skövde resecentrum
Västra stambanan).
I samband med en utbyggnad av vägen skulle gc-förbindelsen
kostnadseffektivt kunna byggas ut.

90

Del av stråk 5, väg 49 Förbi/genom Skövde
Kartbild

Bristbeskrivning
Detta är en del av stråk 5. Skaraborgs kommunalförbund har bl.a. utifrån ett tillväxtperspektiv valt att prioritera sju
delar av stråk 5 som bl.a. binder ihop Skaraborgs två LA-områden som de högst prioriterade bristerna. Denna sträcka
utgör en mycket viktig pendlingsväg både för arbets- och studie-pendling, den är också viktig för näringslivets
godstransporter. Sträckan utgör en del av kopplingen Lidköping-Skara-Skövde-Tibro-Karlsborg. Genom Skövde tätorts
utveckling har framkomlighets/tillgänglighets och även trafiksäkerhetsproblemen blivit allt större. Förbättrade
möjligheter för in-, ut- och passage genom eller förbi Skövde i Väst-Östlig riktning bör utredas i samband med att stråk
5 utreds.
Nyttor
–
Vid en utbyggnad av sträckan skulle flera nyttor kunna uppnås:
–
Högre trafiksäkerhet
–
Bättre tillgänglighet
–
Regionförstoring och därmed ökad tillväxt (genom minskade restider både för kollektivtrafik och biltrafik)
Nyttorna är främst regionala.
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Motivering till koppling av brist till systemanalysens funktioner
–
Motivera vilken/vilka funktioner som ni anser har koppling till er brist
Funktioner i systemanalysen
Motivering
Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv
Ja, en utbyggnad skulle göra sträckan mer robust och tillförlitlig för
godshantering med huvudsaklig inriktning på
godstransporter på väg.
järnväg
Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från
Ja, stor mängd godstransporter från Skövde och nordöstra Skaraborg
både hav och land
till och från Göteborgs hamn går denna väg.
God tillgänglighet för Vänersjöfarten
Ja, genom bättre robusthet/tillgänglighet för gods från östra
Skaraborg till Vänerhamnarna.
Välfungerande och tillgängligt arbets- och
I högsta grad. Gäller både pendling till/från Skövde, men även förbi.
studiependling
Förbättrad tillgänglighet till noder för
Ja, logistikpunkter i och runt Skövde, Billingen, Arena Skövde, Skövde
näringslivet och turism för alla transportslag
resecentrum, m.m.
Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats
I viss mån.
Koppling till beslutad strategi (frivillig)
–
vid behov kan ni även ange till vilken strategi bristen kopplar an till
–
samtliga strategier har sin grund i beslutade mål och inriktningar för regionen och är grunden för
systemanalysens framtagande (dessa beskrivs i bifogad systemanalys sida 4 och 5)
Strategier
Det goda livet
Budget 2016
Klimatstrategi
Regional trafikförsörjningsprogrammet
Godstransportstrategin
VG2020
Målbild tåg 2035
Strategi för ökad cykling

Motivering
En hållbar och konkurrenskraftig infrastruktur.
Kollektivtrafik för en gemensam region. Ökad tillgänglighet till arbete
och studier.
Utvidgad arbetsmarknad.
Effektiva persontransporter (en utbyggnad gynnar även
kollektivtrafiken)
Stråktanke. Tillgänglighet.
Transportinfrastruktur av hög klass.
Investera i infrastruktur. Regional utveckling.
En utbyggnad av vägen skulle ge ökad tillgänglighet till Skövde och
därmed Skövde resecentrum vilket skulle gynna tågresandet.
Bör ses över i samband med utredning.
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Del av stråk 5, väg 2616 (Brogårdsvägen) Mellan Väg 184 och väg 49
Kartbild

Bristbeskrivning
Detta är en del av stråk 5. Skaraborgs kommunalförbund har bl.a. utifrån ett tillväxtperspektiv valt att prioritera sju
delar av stråk 5 som bl.a. binder ihop Skaraborgs två LA-områden som de högst prioriterade bristerna. Denna sträcka
utgör en mycket viktig pendlingsväg både för arbets- och studiependling, den är också viktig för näringslivets
godstransporter. Sträckan utgör en del av kopplingen Lidköping-Skövde. Vägen är av varierande standard med ett stort
antal anslutningar och passager, den är inte mittseparerad. Bristerna utgörs framförallt av trafiksäkerhetsbrister och
tillgänglighetsbrister, vägen utgör även en barriär inom Skara tätort.
Nyttor
–
Vid en utbyggnad av sträckan skulle flera nyttor kunna uppnås:
–
Högre trafiksäkerhet
–
Bättre tillgänglighet
–
Regionförstoring och därmed ökad tillväxt (genom minskade restider både för kollektivtrafik och biltrafik)
Nyttorna är främst regionala.
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Motivering till koppling av brist till systemanalysens funktioner
–
Motivera vilken/vilka funktioner som ni anser har koppling till er brist
Funktioner i systemanalysen
Motivering
Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv
Ja, en utbyggnad skulle göra sträckan mer robust och tillförlitlig för
godshantering med huvudsaklig inriktning på
godstransporter på väg.
järnväg
Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från
både hav och land
God tillgänglighet för Vänersjöfarten
Ja, genom bättre robusthet/tillgänglighet för gods från östra
Skaraborg till Vänerhamnarna.
Välfungerande och tillgängligt arbets- och
I högsta grad.
studiependling
Förbättrad tillgänglighet till noder för
Ja, logistikpunkter i och runt Skara, Skara domkyrka, Axevalla, Skara
näringslivet och turism för alla transportslag
sommarland, m.m.
Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats
Koppling till beslutad strategi (frivillig)
–
vid behov kan ni även ange till vilken strategi bristen kopplar an till
–
samtliga strategier har sin grund i beslutade mål och inriktningar för regionen och är grunden för
systemanalysens framtagande (dessa beskrivs i bifogad systemanalys sida 4 och 5)
Strategier
Det goda livet
Budget 2016
Klimatstrategi
Regional trafikförsörjningsprogrammet
Godstransportstrategin
VG2020
Målbild tåg 2035
Strategi för ökad cykling

Motivering
En hållbar och konkurrenskraftig infrastruktur.
Kollektivtrafik för en gemensam region. Ökad tillgänglighet till arbete
och studier.
Utvidgad arbetsmarknad.
Effektiva persontransporter (en utbyggnad gynnar även
kollektivtrafiken)
Stråktanke. Tillgänglighet.
Transportinfrastruktur av hög klass.
Investera i infrastruktur. Regional utveckling.
En utbyggnad av vägen skulle ge ökad tillgänglighet till både
Lidköpings och Skövdes resecentrum vilket skulle gynna tågresandet.
Bör ses över i samband med utredning.
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Del av stråk 5, väg 44 etapp 2 Förbi Lidköping
Kartbild

Bristbeskrivning
Detta är en del av stråk 5. Skaraborgs kommunalförbund har bl.a. utifrån ett tillväxtperspektiv valt att prioritera sju
delar av stråk 5 som bl.a. binder ihop Skaraborgs två LA-områden som de högst prioriterade bristerna. Denna sträcka
utgör en mycket viktig pendlingsväg både för arbets- och studiependling, den är också viktig för näringslivets
godstransporter. Vägen utgör för utom en mycket viktig pendlingsväg även kopplingen för Skaraborg mot
Trestadsområdet och även kopplingen mellan Trestad/Bohuslän och Mälardalen/Stockholm. Dagens väg 44 har i denna
del ca 13 000 ÅDT. Förbi Lidköping etapp 1 mellan Källby och väg 184 har byggstartats under 2016. En fortsättning torde
vara naturlig.
Nyttor
–
Vid en utbyggnad av sträckan skulle flera nyttor kunna uppnås:
–
Högre trafiksäkerhet
–
Bättre tillgänglighet/framkomlighet
–
Regionförstoring och därmed ökad tillväxt (genom minskade restider både för kollektivtrafik och biltrafik)
Nyttorna är både regionala och nationella.
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Motivering till koppling av brist till systemanalysens funktioner
–
Motivera vilken/vilka funktioner som ni anser har koppling till er brist
Funktioner i systemanalysen
Motivering
Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv
Ja, en utbyggnad skulle göra sträckan mer robust och tillförlitlig för
godshantering med huvudsaklig inriktning på
godstransporter på väg.
järnväg
Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från
både hav och land
God tillgänglighet för Vänersjöfarten
Ja, genom bättre robusthet/tillgänglighet för gods från östra
Skaraborg till Vänerhamnarna.
Välfungerande och tillgängligt arbets- och
I högsta grad.
studiependling
Förbättrad tillgänglighet till noder för
Ja. Framförallt för godstrafik som ska passera Lidköping. Ja för
näringslivet och turism för alla transportslag
turismen söderifrån mot bl.a. Kinnekulleområdet samt turisttrafiken
till och från västkusten.
Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats
Koppling till beslutad strategi (frivillig)
–
vid behov kan ni även ange till vilken strategi bristen kopplar an till
–
samtliga strategier har sin grund i beslutade mål och inriktningar för regionen och är grunden för
systemanalysens framtagande (dessa beskrivs i bifogad systemanalys sida 4 och 5)
Strategier
Det goda livet
Budget 2016
Klimatstrategi
Regional trafikförsörjningsprogrammet
Godstransportstrategin
VG2020
Målbild tåg 2035
Strategi för ökad cykling

Motivering
En hållbar och konkurrenskraftig infrastruktur.
Kollektivtrafik för en gemensam region. Ökad tillgänglighet till arbete
och studier.
Utvidgad arbetsmarknad.
Effektiva persontransporter (en utbyggnad gynnar även
kollektivtrafiken)
Stråktanke. Tillgänglighet.
Transportinfrastruktur av hög klass.
Investera i infrastruktur. Regional utveckling.
En utbyggnad av vägen skulle ge ökad tillgänglighet till Lidköpings
resecentrum vilket skulle gynna tågresandet.
Bör ses över i samband med utredning.
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Väg 44, Lidköping-Götene (delen Källby-E20)
Kartbild

Bristbeskrivning
Detta är inte en del av stråk 5 men ligger i direkt anslutning till stråket och bör utredas i samband med en ÅVS av stråk
5. Skaraborgs kommunalförbund har bl.a. utifrån ett tillväxtperspektiv valt att prioritera sju delar av stråk 5 som bl.a.
binder ihop Skaraborgs två LA-områden som de högst prioriterade bristerna. Denna sträcka utgör en mycket viktig
pendlingsväg både för arbets- och studiependling, den är också viktig för näringslivets godstransporter. Vägen utgör för
utom en mycket viktig pendlingsväg även kopplingen för norra Skaraborg mot Trestadsområdet men även kopplingen
mellan Trestad/Bohuslän och Mälardalen/Stockholm. Dagens väg 44 har i denna del mellan 5000 och 8000 ÅDT.
Sträckan har i dag ej mittseparation vilket för denna typ av väg får betraktas som en trafiksäkerhetsbrist. Den aviserade
sänkningen av högsta tillåtna hastighet skulle motverka tillväxt och regionförstoring.
Nyttor
–
Vid en utbyggnad av sträckan skulle flera nyttor kunna uppnås:
–
Högre trafiksäkerhet
–
Bättre tillgänglighet/framkomlighet
–
Regionförstoring och därmed ökad tillväxt (genom minskade restider både för kollektivtrafik och biltrafik)
Nyttorna är både regionala och nationella.
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Motivering till koppling av brist till systemanalysens funktioner
–
Motivera vilken/vilka funktioner som ni anser har koppling till er brist
Funktioner i systemanalysen
Motivering
Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv
Ja, en utbyggnad skulle göra sträckan mer robust och tillförlitlig för
godshantering med huvudsaklig inriktning på
godstransporter på väg.
järnväg
Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från
Ja, för den godstrafik som väljer att gå via v.44 och E45.
både hav och land
God tillgänglighet för Vänersjöfarten
Ja, genom bättre robusthet/tillgänglighet för gods till
Vänerhamnarna.
Välfungerande och tillgängligt arbets- och
I högsta grad.
studiependling
Förbättrad tillgänglighet till noder för
Ja, för gods både till/från Götene men även mot/från
näringslivet och turism för alla transportslag
Trestadsområdet/västkusten. Ja, för turismen i Götene/Kinnekulle området men även för turisttrafiken till/från Västkusten.
Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats
Koppling till beslutad strategi (frivillig)
–
vid behov kan ni även ange till vilken strategi bristen kopplar an till
–
samtliga strategier har sin grund i beslutade mål och inriktningar för regionen och är grunden för
systemanalysens framtagande (dessa beskrivs i bifogad systemanalys sida 4 och 5)
Strategier
Det goda livet
Budget 2016
Klimatstrategi
Regional trafikförsörjningsprogrammet
Godstransportstrategin
VG2020
Målbild tåg 2035
Strategi för ökad cykling

Motivering
En hållbar och konkurrenskraftig infrastruktur.
Kollektivtrafik för en gemensam region. Ökad tillgänglighet till arbete
och studier.
Utvidgad arbetsmarknad.
Effektiva persontransporter (en utbyggnad gynnar även
kollektivtrafiken)
Stråktanke. Tillgänglighet.
Transportinfrastruktur av hög klass.
Investera i infrastruktur. Regional utveckling.
En utbyggnad av vägen skulle ge ökad tillgänglighet till Lidköpings
resecentrum vilket skulle gynna tågresandet.
Bör ses över i samband med utredning.

98

Väg 44, Lidköping-Grästorp
Kartbild

Bristbeskrivning
Detta är en del av stråk 5. Skaraborgs kommunalförbund har bl.a. utifrån ett tillväxtperspektiv valt att prioritera sju
delar av stråk 5 som bl.a. binder ihop Skaraborgs två LA-områden som de högst prioriterade bristerna. Denna sträcka
utgör en mycket viktig pendlingsväg både för arbets- och studiependling, den är också viktig för näringslivets
godstransporter. Vägen utgör för utom en mycket viktig pendlingsväg även kopplingen mot Trestadsområdet men även
kopplingen mellan Trestad/Bohuslän och Mälardalen/Stockholm. Dagens väg 44 har i denna del ca.5000 ÅDT. Sträckan
har i dag mycket varierande och till stora delar dålig standard och har hög olyckskvot. Sträckan har i dag ej
mittseparation vilket för denna typ av väg får betraktas som en trafiksäkerhetsbrist. Den aviserade sänkningen av
högsta tillåtna hastighet skulle motverka tillväxt och regionförstoring.
Nyttor
–
Vid en utbyggnad av sträckan skulle flera nyttor kunna uppnås:
–
Högre trafiksäkerhet
–
Bättre tillgänglighet/framkomlighet
–
Regionförstoring och därmed ökad tillväxt (genom minskade restider både för kollektivtrafik och biltrafik)
Nyttorna är både regionala och nationella.
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Motivering till koppling av brist till systemanalysens funktioner
–
Motivera vilken/vilka funktioner som ni anser har koppling till er brist
Funktioner i systemanalysen
Motivering
Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv
Ja, en utbyggnad skulle göra sträckan mer robust och tillförlitlig för
godshantering med huvudsaklig inriktning på
godstransporter på väg.
järnväg
Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från
Ja, för den godstrafik som väljer att gå via v.44 och E45.
både hav och land
God tillgänglighet för Vänersjöfarten
Ja, genom bättre robusthet/tillgänglighet för gods till
Vänerhamnarna.
Välfungerande och tillgängligt arbets- och
I högsta grad.
studiependling
Förbättrad tillgänglighet till noder för
Ja. För både gods och turisttrafik både regionalt och nationellt.
näringslivet och turism för alla transportslag
Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats
Koppling till beslutad strategi (frivillig)
–
vid behov kan ni även ange till vilken strategi bristen kopplar an till
–
samtliga strategier har sin grund i beslutade mål och inriktningar för regionen och är grunden för
systemanalysens framtagande (dessa beskrivs i bifogad systemanalys sida 4 och 5)
Strategier
Det goda livet
Budget 2016
Klimatstrategi
Regional trafikförsörjningsprogrammet
Godstransportstrategin
VG2020
Målbild tåg 2035
Strategi för ökad cykling

Motivering
En hållbar och konkurrenskraftig infrastruktur.
Kollektivtrafik för en gemensam region. Ökad tillgänglighet till arbete
och studier.
Utvidgad arbetsmarknad.
Effektiva persontransporter (en utbyggnad gynnar även
kollektivtrafiken)
Stråktanke. Tillgänglighet.
Transportinfrastruktur av hög klass.
Investera i infrastruktur. Regional utveckling.
En utbyggnad av vägen skulle ge ökad tillgänglighet till både
Lidköpings och Trollhättans resecentrum vilket skulle gynna
tågresandet.
Bör ses över i samband med utredning.
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Väg 200, Töreboda-Hova
Kartbild

Bristbeskrivning
Väg 200 utgör en viktig förbindelse mellan Skövderegionen och väg E20.
Efter ombyggnad mellan Kyrketorp och Björkulla, har vägen fått bättre plan- och profilstandard och trånga passager
under Västra stambanan byggts bort. Detta har inneburit att även större lastbilar kan utnyttja väg 200 varvid den tunga
trafiken har ökat. Sträckan mellan Björkulla och Hova går till stora delar över Lokaåsen. Grundvattenförekomsten
utnyttjas av både Gullspång och Töreboda.
På 90-talet togs en fördjupad förstudie fram för sträckan Björkulla-Hova.
Som en del av den fortsatta projekteringen påbörjades en vägutredning. Ombyggnaden av väg 200 Björkulla-Hova fanns
med i länsplan för regional transportinfrastruktur för Västra Götaland 1998-2007, men vid revidering av planen för
perioden 2002-2011 blev den bortprioriterad och vägutredningen blev därför inte slutförd. Sträckan har mycket dålig
plan- och profilstandard, många dolda anslutningar, vägen nyttjas av cyklande bl.a. till badplats och har överlag dålig
trafiksäkerhet med hög olyckskvot. Dessutom utgör vägen i sin nuvarande sträckning en fara för dricksvattnet för
Gullspång och Töreboda. En förenklad ÅVS gjordes under 2016.
Nyttor
Citat ur Trafikverkets ÅVS TRV 2014/98497
”Det som har framkommit ur arbetet med åtgärdsvalsstudien är att en nysträckning skulle ge en hög riskreducering för
vattentäkten samt att den bristande trafiksäkerheten på sträckan är mycket svår att förbättra i befintlig sträckning.”
–
Trafiksäkerhet
–
Miljö
Nyttorna är främst regionala.

101

Motivering till koppling av brist till systemanalysens funktioner
–
Motivera vilken/vilka funktioner som ni anser har koppling till er brist
Funktioner i systemanalysen
Motivering
Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv
Ja, en utbyggnad skulle göra sträckan mer robust och tillförlitlig för
godshantering med huvudsaklig inriktning på
godstransporter på väg.
järnväg
Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från
både hav och land
God tillgänglighet för Vänersjöfarten
Ja, genom bättre robusthet/tillgänglighet för gods till
Vänerhamnarna.
Välfungerande och tillgängligt arbets- och
I högsta grad.
studiependling
Förbättrad tillgänglighet till noder för
Ja. För både gods- och turist -trafik.
näringslivet och turism för alla transportslag
Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats
Koppling till beslutad strategi (frivillig)
–
vid behov kan ni även ange till vilken strategi bristen kopplar an till
–
samtliga strategier har sin grund i beslutade mål och inriktningar för regionen och är grunden för
systemanalysens framtagande (dessa beskrivs i bifogad systemanalys sida 4 och 5)
Strategier
Det goda livet
Budget 2016
Klimatstrategi
Regional trafikförsörjningsprogrammet
Godstransportstrategin
VG2020
Målbild tåg 2035
Strategi för ökad cykling

Motivering
En hållbar och konkurrenskraftig infrastruktur.
Kollektivtrafik för en gemensam region. Ökad tillgänglighet till arbete
och studier.
Utvidgad arbetsmarknad.
Effektiva persontransporter (en utbyggnad gynnar även
kollektivtrafiken)
Stråktanke. Tillgänglighet.
Transportinfrastruktur av hög klass.
Investera i infrastruktur. Regional utveckling.
En utbyggnad av vägen skulle ge ökad tillgänglighet till Töreboda och
därmed Västra stambanan, vilket skulle kunna gynna tågresandet.
Bör ses över i samband med utredning.
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Del av stråk 5, väg 49 genom Karlsborg
Kartbild

Bristbeskrivning
Detta är en del av stråk 5. Skaraborgs kommunalförbund har bl.a. utifrån ett tillväxtperspektiv valt att prioritera sju
delar av stråk 5 som bl.a. binder ihop Skaraborgs två LA-områden som de högst prioriterade bristerna. Denna sträcka
utgör en mycket viktig pendlingsväg både för arbets- och studie-pendling, den är också viktig för näringslivets
godstransporter. Sträckan utgör en del av kopplingen Skövde-Tibro-Karlsborg samt mot Örebroområdet. All trafik i
norr/söder -gående riktning utmed Vätterns västra sida går i dag rakt igenom Karlsborgs tätort. Trafiken passerar bl.a.
förbi skola, livsmedelsaffär, systembolag o.s.v. Vägen utgör i dag trafiksäkerhets-, miljö- och tillgänglighetsproblem.
Genomfart/förbifart har utretts ett flertal gånger genom åren.
En ÅVS är påbörjad.
Nyttor
Vid en ut-/om -byggnad av sträckan skulle flera nyttor kunna uppnås:
–
Högre trafiksäkerhet
–
Bättre tillgänglighet
–
Bättre miljö
Nyttorna är främst regionala.
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Motivering till koppling av brist till systemanalysens funktioner
–
Motivera vilken/vilka funktioner som ni anser har koppling till er brist
Funktioner i systemanalysen
Motivering
Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv
Ja, en utbyggnad skulle göra sträckan mer robust och tillförlitlig för
godshantering med huvudsaklig inriktning på
godstransporter på väg.
järnväg
Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från
både hav och land
God tillgänglighet för Vänersjöfarten
Välfungerande och tillgängligt arbets- och
Ja, i form av bl.a. bättre tillgänglighet till kollektivtrafik, bättre
studiependling
framkomlighet och större trafiksäkerhet.
Förbättrad tillgänglighet till noder för
Ja, för godstrafik genom och till Karlsborg samt för turisttrafik till
näringslivet och turism för alla transportslag
Karlsborg, Karlsborgs fästning, Vättern, Tiveden m.m.
Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats
Koppling till beslutad strategi (frivillig)
–
vid behov kan ni även ange till vilken strategi bristen kopplar an till
–
samtliga strategier har sin grund i beslutade mål och inriktningar för regionen och är grunden för
systemanalysens framtagande (dessa beskrivs i bifogad systemanalys sida 4 och 5)
Strategier
Det goda livet
Budget 2016
Klimatstrategi
Regional trafikförsörjningsprogrammet
Godstransportstrategin
VG2020
Målbild tåg 2035
Strategi för ökad cykling

Motivering
En hållbar och konkurrenskraftig infrastruktur.
Kollektivtrafik för en gemensam region. Ökad tillgänglighet till arbete
och studier.
Utvidgad arbetsmarknad.
Stråktanke. Tillgänglighet.
Transportinfrastruktur av hög klass.
Investera i infrastruktur. Regional utveckling.
Bör ses över i samband med utredning.
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Del av stråk 5, väg 49 Skövde-Karlsborg
Kartbild

Bristbeskrivning
Detta är en del av stråk 5. Skaraborgs kommunalförbund har bl.a. utifrån ett tillväxtperspektiv valt att prioritera sju
delar av stråk 5 som bl.a. binder ihop Skaraborgs två LA-områden som de högst prioriterade bristerna Denna sträcka
utgör en mycket viktig pendlingsväg både för arbets- och studie-pendling, den är också viktig för näringslivets
godstransporter. Sträckan utgör en del av kopplingen Lidköping-Skara-Skövde-Karlsborg. Sträckan har ingen
tågförbindelse som alternativ för pendling.
Sträckan utreds i en pågående ÅVS, beslut om mittseparering på delen Skövde-Igelstorp finns i innevarande regionala
transportinfrastrukturplan.
Sträckan har i dag mellan 3 500 och 12 500 ÅDT och är av varierande standard.
Delen närmast Skövde har tillgänglighets/framkomlighetsbrister. Sträckan har i dag ej mittseparation vilket för denna
typ av väg får betraktas som en trafiksäkerhetsbrist. Sträckan kommer genom Trafikverkets hastighetsöversyn att
sänkas till högsta tillåtna hastighet 80 km/h vilket kommer att inverka negativt på tillväxt, regionförstoring, tillgång till
arbete, kompetens för arbetsgivare o.s.v.
Nyttor
Vid en utbyggnad av sträckan skulle flera nyttor kunna uppnås:
–
Högre trafiksäkerhet
–
Bättre tillgänglighet
–
Regionförstoring och därmed ökad tillväxt (genom minskade restider både för kollektivtrafik och biltrafik)
Nyttorna är främst regionala.

105

Motivering till koppling av brist till systemanalysens funktioner
–
Motivera vilken/vilka funktioner som ni anser har koppling till er brist
Funktioner i systemanalysen
Motivering
Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv
Ja, en utbyggnad skulle göra sträckan mer robust och tillförlitlig för
godshantering med huvudsaklig inriktning på
godstransporter på väg.
järnväg
Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från
Ja, stor mängd godstransporter från nordöstra Skaraborg till och från
både hav och land
Göteborgs hamn går denna väg.
God tillgänglighet för Vänersjöfarten
Välfungerande och tillgängligt arbets- och
I högsta grad.
studiependling
Förbättrad tillgänglighet till noder för
Ja.
näringslivet och turism för alla transportslag
Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats
I viss mån.
Koppling till beslutad strategi (frivillig)
–
vid behov kan ni även ange till vilken strategi bristen kopplar an till
–
samtliga strategier har sin grund i beslutade mål och inriktningar för regionen och är grunden för
systemanalysens framtagande (dessa beskrivs i bifogad systemanalys sida 4 och 5)
Strategier
Det goda livet
Budget 2016
Klimatstrategi
Regional trafikförsörjningsprogrammet
Godstransportstrategin
VG2020
Målbild tåg 2035
Strategi för ökad cykling

Motivering
En hållbar och konkurrenskraftig infrastruktur.
Kollektivtrafik för en gemensam region. Ökad tillgänglighet till arbete
och studier.
Utvidgad arbetsmarknad.
Effektiva persontransporter (en utbyggnad gynnar även
kollektivtrafiken)
Stråktanke. Tillgänglighet.
Transportinfrastruktur av hög klass.
Investera i infrastruktur. Regional utveckling.
En utbyggnad av vägen skulle ge ökad tillgänglighet öster ifrån till
Skövde och därmed Skövde resecentrum vilket skulle gynna
tågresandet.
I samband med en utbyggnad av vägen skulle gc-förbindelsen
kostnadseffektivt kunna byggas ut.
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Väg 2559, (Östra Vägen-väg 44)
Kartbild

Bristbeskrivning
Grästorp har för närvarande en stor trafikström rakt igenom tätorten. En rad åtgärder kommer att genomföras för att
flytta genomfartstrafiken till nuvarande väg 2561(vilken i samband med åtgärderna kommer att bli väg 47). I syfte att
underlätta samt göra vägförkortning för i första hand godstrafiken skulle en upprustning, breddning och förstärkning av
väg 2559 vara ett genare alternativ förtrafiken från väg 47 mot Trestadsområdet. Vägen har i dag brister vad gäller
framförallt bredd och bärighet.
Nyttor
–
Vid en utbyggnad av sträckan skulle flera nyttor kunna uppnås:
–
Minskade kostnader för godstransporter
–
I viss mån minskade utsläpp
Motivering till koppling av brist till systemanalysens funktioner
motivera vilken/vilka funktioner som ni anser har koppling till er brist
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Funktioner i systemanalysen
Motivering
Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv
Ja, en utbyggnad skulle göra sträckan mer robust och tillförlitlig för
godshantering med huvudsaklig inriktning på
godstransporter på väg.
järnväg
Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från
både hav och land
God tillgänglighet för Vänersjöfarten
Välfungerande och tillgängligt arbets- och
studiependling
Förbättrad tillgänglighet till noder för
näringslivet och turism för alla transportslag
Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats
Koppling till beslutad strategi (frivillig)
–
vid behov kan ni även ange till vilken strategi bristen kopplar an till
–
samtliga strategier har sin grund i beslutade mål och inriktningar för regionen och är grunden för
systemanalysens framtagande (dessa beskrivs i bifogad systemanalys sida 4 och 5)
Strategier
Motivering
En hållbar och konkurrenskraftig infrastruktur.
Det goda livet
Budget 2016
Klimatstrategi
Regional trafikförsörjningsprogrammet
Godstransportstrategin
VG2020
Målbild tåg 2035
Strategi för ökad cykling

Transportinfrastruktur av hög klass.
Investera i infrastruktur. Regional utveckling.
Bör ses över i samband med utredning.
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Väg 46, Falköping-Borgunda (väg 26)
Kartbild

Bristbeskrivning
Väg 46 mellan Falköping och Borgunda och vidare mot Skövde utgör en mycket viktig pendlingsväg både för arbets- och
studie pendling, den är också viktig för näringslivets godstransporter. Vägen är en länk mellan Skövde och Falköping
men också mot Vårgårda/Alingsås/Göteborg och mot Ulricehamn/Borås. Dagens väg 46 har i denna del mellan 5200 och
8300 ÅDT trots att den går parallellt med Västra stambanan. Sträckan har i dag varierande och låg standard. Vägen är
mellan 6,6 och 9,5 meter bred och har i dag ej mittseparation vilket för denna typ av väg får betraktas som en
trafiksäkerhetsbrist.
Nyttor
–
Vid en utbyggnad av sträckan skulle flera nyttor kunna uppnås:
–
Högre trafiksäkerhet
–
Bättre tillgänglighet/framkomlighet
–
Regionförstoring och därmed ökad tillväxt (genom minskade restider både för kollektivtrafik och biltrafik)
Nyttorna är främst regionala.
Motivering till koppling av brist till systemanalysens funktioner
motivera vilken/vilka funktioner som ni anser har koppling till er brist

109

Funktioner i systemanalysen
Motivering
Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv
Ja, en utbyggnad skulle göra sträckan mer robust och tillförlitlig för
godshantering med huvudsaklig inriktning på
godstransporter på väg.
järnväg
Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från
Ja, för godstransporter på väg men även till och från Falköpings
både hav och land
kombiterminal.
God tillgänglighet för Vänersjöfarten
Välfungerande och tillgängligt arbets- och
I högsta grad.
studiependling
Förbättrad tillgänglighet till noder för
Ja. För både gods och turisttrafik både regionalt och nationellt.
näringslivet och turism för alla transportslag
Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats
Ja, i viss mån
Koppling till beslutad strategi (frivillig)
–
vid behov kan ni även ange till vilken strategi bristen kopplar an till
–
samtliga strategier har sin grund i beslutade mål och inriktningar för regionen och är grunden för
systemanalysens framtagande (dessa beskrivs i bifogad systemanalys sida 4 och 5)
Strategier
Motivering
En hållbar och konkurrenskraftig infrastruktur.
Det goda livet
Kollektivtrafik för en gemensam region. Ökad tillgänglighet till arbete
och studier.
Budget 2016
Utvidgad arbetsmarknad.
Effektiva persontransporter (en utbyggnad gynnar även
Klimatstrategi
kollektivtrafiken)
Regional trafikförsörjningsprogrammet
Stråktanke. Tillgänglighet.
Godstransportstrategin
Transportinfrastruktur av hög klass.
VG2020
Investera i infrastruktur. Regional utveckling.
En utbyggnad av vägen skulle ge ökad tillgänglighet till både Skövdes
Målbild tåg 2035
och Falköpings resecentrum vilket skulle gynna tågresandet.
Strategi för ökad cykling
Bör ses över i samband med utredning.
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Väg 195, Brandstorp-Mölltorp (väg 49)
Kartbild

Bristbeskrivning
Väg 195 är en viktig förbindelse i nord-sydlig riktning utmed Vätterns västra sida. Denna sträcka utgör en mycket viktig
pendlingsväg både för arbets- och studiependling, den är också viktig för näringslivets godstransporter. Vägen utgör
förutom en mycket viktig pendlingsväg även kopplingen mot Jönköpingsområdet och vidare söder ut. Dagens väg 195
har i denna del mellan 1500 och 3500 ÅDT med en stor andel tung trafik 450–670. Sträckan har i dag ej mittseparation
vilket för denna typ av väg får betraktas som en trafiksäkerhetsbrist. Sträckan är mycket viltolycksdrabbad.
Nyttor
Vid en utbyggnad av sträckan skulle flera nyttor kunna uppnås:
–
Högre trafiksäkerhet
–
Bättre tillgänglighet/framkomlighet
–
Regionförstoring och därmed ökad tillväxt (genom minskade restider både för kollektivtrafik och biltrafik)
Nyttorna är främst regionala.
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Motivering till koppling av brist till systemanalysens funktioner
–
Motivera vilken/vilka funktioner som ni anser har koppling till er brist
Funktioner i systemanalysen
Motivering
Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv
Ja, en utbyggnad skulle göra sträckan mer robust och tillförlitlig för
godshantering med huvudsaklig inriktning på
godstransporter på väg.
järnväg
Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från
både hav och land
God tillgänglighet för Vänersjöfarten
Välfungerande och tillgängligt arbets- och
I högsta grad.
studiependling
Förbättrad tillgänglighet till noder för
Ja. För både gods och turisttrafik både regionalt och nationellt.
näringslivet och turism för alla transportslag
Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats
Koppling till beslutad strategi (frivillig)
–
vid behov kan ni även ange till vilken strategi bristen kopplar an till
–
samtliga strategier har sin grund i beslutade mål och inriktningar för regionen och är grunden för
systemanalysens framtagande (dessa beskrivs i bifogad systemanalys sida 4 och 5)
Strategier
Det goda livet
Budget 2016
Klimatstrategi
Regional trafikförsörjningsprogrammet
Godstransportstrategin
VG2020
Målbild tåg 2035
Strategi för ökad cykling

Motivering
En hållbar och konkurrenskraftig infrastruktur.
Kollektivtrafik för en gemensam region. Ökad tillgänglighet till arbete
och studier.
Utvidgad arbetsmarknad.
Effektiva persontransporter (en utbyggnad gynnar även
kollektivtrafiken)
Tillgänglighet.
Transportinfrastruktur av hög klass.
Investera i infrastruktur. Regional utveckling.
En utbyggnad av vägen skulle ge ökad tillgänglighet till Jönköpings
resecentrum och på sikt den nya stambanan.
Bör ses över i samband med utredning.
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även göra det möjligt att i framtiden använda planområdet till
annan skolverksamhet eller vårdboende.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Bergsäter, Bergsäter 1:1, Backadalen, Borås Stad, upprättad den 21 juni 2017.

1. Inledning
Planens syfte
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder och
en förskola i stadsdelen Bergsäter. Detaljplanen ska även göra
det möjligt att i framtiden använda planområdet till annan
skolverksamhet eller vårdboende.

Planområde
Området ligger vid Bergsätergatan, utmed Backadalsstigen.
Planområdets storlek är omkring 17 700 m2 , varav 10 900 m2
planeras bli kvartersmark. Marken ägs av Borås Stad.

Gällande detaljplan
Delar av området är planlagda sedan tidigare. De planer som
gäller för området anger följande markanvändning:
»

P253, Stadsplanen för del av Bergsäter (laga kraft 195811-24): Allmän plats, avsedd till park eller plantering.

»

P324, Stadsplanen för del av Stadscentrum i Borås, kv
Kartinehill m.m. (laga kraft 1966-06-29): Park.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen gav 2013-06-17 § 468 Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier för etablering av en
förskola i Bergsäter.
2014-08-25 §89 ställde sig Stadsdelsnämnd Väster positiva till
en ny förskola enligt förslaget.
Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2014-12-16 § 35 att
ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny
plan. Planen ska möjliggöra en byggnation av en förskola
med byggrätt om minst 1200 m2 på fastigheten Bergsäter
1:1. Viktigt är att förskolan får en lämplig placering samt att
anslutning kan ske på ett bra sätt.
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-02-12 § SBN 2015-45
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en
detaljplan för det aktuella området. Den 23 september 2016
§Pl 2016-000012 beslutade plan- och bygglovchefen via
delegation att sända detaljplanen på samråd.

Genomförandetiden för dessa planer har gått ut.

N

Närområdets bebyggelsestruktur. Planområdet ses i bildens sydöstra hörn. Bilden är tagen från väster.
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

2. Bebyggelse
Bostäder och arbetsplatser
Inom planområdet föreslås att ett bostadskvarter byggs
bestående av ca 75 lägenheter. På bottenvåningen av
kvarterets långsida planeras en förskola om sex avdelningar.
Kvarterts innegård utformas som förskolegård.
Det föreslagna bostadskvarteret kommer att utgöra ett nytt
element i Bergsäters villabebyggelse. Det befintliga bostadsområdet intill är en blandning av friliggande villor, radhus,
kedjehus och flerbostadshus. Omkring 100 meter norr om
planområdet finns även en industrifastighet där ett antal icke
störande verksamheter är etablerade.
Aktuellt planförslag möjliggör utöver bostäder även skola,
förskola och vård, vilket innebär att arbetsplatser kan tillföras området.
Norr om planområdet finns ett verksamhetsområde som
tillhandahåller arbetsplatser inom framförallt handel och
service.

Solförhållanden
På sidan 6 presenteras en solstudie av planområdet. Studien
visar att förskolegården har goda solförhållanden under
förskolans öppettider men att det efter vår- och höstdagsjämning är mer skuggigt på eftermiddagen. I december når solen
inte gården alls.

Historik och kulturmiljöer
I berget som ligger väster om planområdet finns ett bergrum,
”Edvin”, som har använts till militära ändamål. Bergrummet
tillhörde tidigare Fortifikationsverket. Bergrummet används
inte längre, utan är plomberat sedan ett par år tillbaka. Det
låg tidigare en infart till bergrummet från planområdet, men
denna är nu igensatt.

Offentlig och kommersiell service
Inom 800 meter från planområdet finns förskolor, grundskolor, vårdcentral och bibliotek.
Inom en radie av cirka 700 meter finns kommersiell service i
form av bland annat livsmedelsbutik, apotek, bank, blomsteraffär och restauranger.

Tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning
Tillgängligheten till planområdet är god. Alla nya byggnader
ska vara tillgängliga för funktionsnedsatta personer, dels
mellan parkeringsplats och entré samt inne i byggnaderna.
Nybyggnation ska vara i enlighet med Borås Stads program
för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning, fastställd i februari 2009 av Kommunfullmäktige.

Exploateringsförslag för planområdet. Bild: Agnes Orstadius, White Arkitekter.
DETALJPLAN
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Solstudie

21 juni kl.12.00

21 juni kl.16.00

22 september kl.12.00

22 september kl.16.00

3. Gator och trafik
Gatunät och angöring

Gång- och cykeltrafik

Förskolan angörs via Åsboholmsgatan och Bergsätergatan.
Dessa gator har tillräcklig kapacitet för att kunna hantera den
trafikökning som den nya förskolan och de övriga föreslagna
markanvändningarna innebär. Backadalsstigen har tidigare
använts som busservicelinje, men denna lade Västtrafik ner
under våren 2017. Nu är Backadalsstigen enbart öppen för
gång- och cykeltrafik.

Från Bergsätergatan går Backadalsstigen genom planområdet.
Backadalsstigen används som gång- och cykelväg. Biltrafik
och motorcykeltrafik är ej tillåtna.

Angöring till den planerade förskolan och bostäderna sker på
kvartersmark. För angöring till förskolan och den södra delen
av bostadskvarteret krävs två vändplatser som anordnas på
kvartersmark.

Kollektivtrafik

På Bergsätergatan finns trottoar för gående men cykeltrafik
blandas med biltrafik. Utmed Åsboholmsgatan finns en
separat gång- och cykelbana.

Närmaste busshållplats är Bergsäter vid Bergsätergatan, som
trafikeras två gånger per timme av linje 6 och som ligger
cirka 250 meter från planområdet. Från busshållplatsen tar
det tio minuter med buss till Borås resecentrum.

Hastigheten på Bergsätergatan och övriga närliggande gator
är reglerad till 50 km/h.
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Biltrafik
Planen medger både skola/förskola, vård samt bostäder.
Beroende på vilken användning som tillämpas inom området
kommer parkeringsbehovet att skifta. Parkering ska lösas
inom planområdet och följa Borås Stads parkeringsregler.
Planområdet kan angöras via Annelundsmotet. Men då det
finns ett flertal andra alternativa tillfartsvägar bedöms inte
påverkan på Annelundsmotet bli stor i och med planförlagets
utbyggnad.
Enligt Trafikverkets alstringsverktyg skulle en utbyggnad av
de föreslagna 75 nya bostäderna generera 596 resor totalt per
dygn, 224 av dessa sker med bil. Förskolan beräknas generera
totalt 780 resor, varav 418 förväntas ske med bil. Totalt
innebär den föreslagna markanvändning 642 extra bilresor
inom närområdet. Både kommunen och Trafikverket bedömer att trafik generad av förskoleverksamhet främst belastar
det lokala gatunätet, och således inte Annelundsmotet.
En trafikutredning har genomförts för ett planerat utbyggnadsområde, Åkermyntan, sydöst om aktuellt planområde.
Utbyggnad av Åkermyntan syftar till att omvandla ett
verksamhetsområde till bostäder. Trafikutredningen för
detta projekt visar bland annat att med dagens trafikflöden är
kapaciteten för en utbyggnad av omkring 300-400 bostäder
tillräcklig i Annelundsmotet, då den nya sträckningen för
väg 27 har gett en trafikavlastning. Sammanfattningsvis
beskriver således denna utredning att kapacitet finns för det
ökade trafikflöde som en bostadsexploatering kan förväntas
medföra. Bedömningen från kommunens sida är därmed att

en utbyggnad av planförslaget inte bedöms påverka trafiksituationen varken väg 40 eller väg 41, anslutningsväg och
utfart till Annelundsmotet i någon större utsträckning. Tillskapandet av omkring 75 nya bostäder och en ny förskola ska
istället ses i ljuset av att underlaget för utökad kollektivtrafik
och andra biltrafiksreducerande åtgärder ökar i samband med
utbyggnaden. Exempelvis kan ett utökat kollektivtrafikutbud
gagna hela området i stort, inte bara rubricerat planområde.
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksystemet arbetar Borås Stad tillsammans med Trafikverket
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvalsstudien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och
stadens förhoppning är att denna åtgärdsvalsstudie ska skapa
en samsyn och en plan kring åtgärder i trafiksystemet för att
hantera en växande befolkning.
Med utgångspunkt från åtgärdsvalsstudien arbetar Borås
Stad även med en utökad utredning av samtliga mot i syfte
att studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har
för avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt.
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbetsformer och metoder.
I ÅVS Noden Borås tas hänsyn till en övergripande befolkningstillväxt i olika delar av staden och således ingår den
tillväxt som det aktuella planområdet genererar. Ytterligare

Annelundsmotet under eftermiddagsmaxtimma
DETALJPLAN

7

trafikutredning bedöms inte vara nödvändig.

5. Mark

Utfart från kvartersmark på Bergsätersgatan bevaras med
utfartsförbud.

Natur och vegetation

Riksintressen
Planområdet ligger cirka 450 meter från riksväg 40 och 41.
Vägarna är av riksintressen för kommunikationer. Närliggande riksintressen bedöms inte påverkas negativt.

4. Teknisk försörjning
Vid korsningen mellan Backadalsstigen och områdets infart
går en 30 meter lång dräneringsledning in i områdets västra
del, bredvid den befintliga bollplanen. I samma korsning
finns spill- och vattenledningar, sistnämnda fortsätter genom
den nordöstra delen av området ner mot Skogsstjärnan. Det
ligger telekablar inom området, samt servisledningar som går
genom fastighetens mitt från öst till väst. Samtliga ledningar
som påverkar byggrätten ska flyttas.

Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp.

Dagvatten
För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin ska då ha
en effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta.

Planområdet består av en grusplan och en igenväxt bollplan
längs med Backadalsstigen. Området omgärdas av kuperad
terräng med berg i dagen. I öster avgränsas området av en
bäck. Sydväst om infartsvägen ligger ett bergrum med port.
Nordöst om bussgatan är marken sumpig.
Dialog har förts med kommunens miljöförvaltning. Ur
naturhänseende bedöms den föreslagna byggnationen inte
påverka området negativt.
Planförslaget bedöms vara i enlighet med grönområdesplanen.

Lek och rekreation
Bergsäterparken som ligger direkt väster om planområdet
är utpekat i kommunens grönområdesplan som en närpark
med höga naturvärden. I grönområdesplanen beskrivs hur
Bergsätersparken hänger samman med Ollonstupet. Området
är kuperat och skogsbevuxet. Stigar går genom området.
Området har rekreationsvärden och utgör ett grönt stråk som
bör vara kvar (klass III).
Det finns en nygjord lekplats cirka 200 meter nordost om
planområdet. Denna kan ses som ett komplement till de lek-,
lärande- och rekreationsmöjligheter som tillskapas i samband
med byggnation av eventuell förskoleverksamhet.

Fornlämningar
Värme

Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet.

Det kommunala fjärrvärmenätet finns utbyggt i närheten av
planområdet. Nytillkommande bebyggelse förväntas ansluta
till befintligt nät. Förbindelspunkt finns i Bergkullsgatan.

Geoteknik och Radon

El, tele och fiber
Området är anslutet till el och teleledningar. Området ligger
inom Borås Elnäts ansvarsområde. Öster om Backadalsstigen
finns en transformatorstation. Placering av denna säkerställs i
planen genom ett E-område.

Sweco genomförde under oktober och november 2015 en
geoteknisk utredning av planområdet (Sweco 2015-12-08). I
utredningen anges följande slutsatser:
Jorden i undersökningsområdet består av sandig morän, kärrtorv samt urberg med tunt eller osammanhängande ytlager

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, samt säkerhet och tillgänglighet
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshandbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk”
följas.

Planområdet består bland annat av en igenväxt bollplan.
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av morän enligt SGU:s jordartskarta (Sveriges Geologiska
Undersökning). Den västra delen består till största delen av
fyllnadsmassor av grovkornig sand med underliggande berg
på 0-5 meters djup, och den östra delen är sumpig och består
av bland annat matjord, torv och växtdelar.
Byggnader bedöms kunna grundläggas med platta på
mark. Fyllnadsmaterialets innehåll kan variera och det är
därför svårt att bedöma med hänsyn på materialtyp och
tjälfarlighetsklass. Jorden har hög vattengenomsläpplighet så
grundvatten och regn har en negativ påverkan på materialets
friktionskrafter och hållfasthet.
Då bergytans djup varierar bör områden där berg/block
förekommer under plattans grundläggningsyta sprängas bort
vid stora nivåskillnader mellan fast botten, sprängstenen kan
sen användas som fyllnadsmaterial.
Radonhalterna i området är höga och all nybyggnation ska
utföras radonsäkert, förslagsvis med radonslang/dränering
och radonmembran/radonduk alternativt sprickfri betongplatta.
En utredning av risk för ras och blockutfall inom planområdet har genomförts (COWI, 2017-03-03). Utredningen
rekommenderar rensning av berg och vegetation av de
brantare slänterna för att minska risken för ras. Eftersom
risken för materiell skada är obefintlig under slänterna i
dagsläget anses det bättre att ta ner riskblock än att sätta bult
i dem. Vissa block bör däremot förstärkas med bult eftersom
det fixerar berget och rensningen av berg kan annars bli
omfattande till följd av uppsprickning. Föreslaget är totalt:
6-7 st 3 m och 2 st 4 m ingjutna bultar, 1 st fjällband och ca
5x15 m2 med bergnät. Sprickriktning och foliation av berg
som mäts upp skall uppmärksammas vid bergschakt då de
kan leda till utfall. Vid byggnation där bergschakt förekommer ska bergsakkunnig tillkallas för att bedöma stabiliteten.

att andra typer av massor med ett annat föroreningsinnehåll
eventuellt kan komma att påträffas inom fastigheten. Sweco
bedömer att de påvisade halterna i jorden inte hindrar att
området exploateras som ”känslig markanvändning” (t ex
skolor, bostäder), under förutsättning att vissa riskreducerande åtgärder vidtas. I föreliggande rapport har fyra olika
åtgärdsalternativ inklusive ett nollalternativ utretts, varje
åtgärdsalternativ har grovt kostnadsbedömts och för respektive åtgärd har riskerna värderats.
Sweco rekommenderar åtgärdsalternativ 2, vilket innebär
punktinsatser där alla jordmassor med kända halter över
KM omhändertas. Alternativet innebär minskad risk för
exponering för ”intag av jord”, ”inandning av ånga” samt
”intag av växter”. Alternativet innebär att även den kvicksilverförorenade jorden avlägsnas (vilket inte ingår i alternativ
1) vilket kan vara känslomässigt motiverat vid anläggande
av ett förskoleområde. Insatserna för alternativ 2 bedöms
i jämförelse med övriga alternativ vara rimliga både vad
gäller kostnad och mängd massor som förflyttas/deponeras.
Kostnaden för alternativ 2 är förvisso högre än för alternativ
1 men betydligt lägre än för alternativ 3 och 4.
Nickelhalterna i grundvattnet inom det undersökta områdets
norra del har minskat sedan första provtagningen med en
faktor 10 och sedan andra provtagningen med en faktor

En bestämmelse gällande säkerställande av bergstabilitet och
blocknedfall har införts på plankartan.

Förorenad mark
Sweco genomförde under oktober och november 2015 och
februari 2017 miljötekniskmarkutredning ar av planområdet.
I utredningen anges följande slutsatser:
PAH, bly respektive kvicksilver har påträffats i jorden i halter
överstigande KM i fem av totalt 23 provpunkter inom det
undersökta området. De förhöjda halterna verkar uppträda
som lokala ställvisa föroreningar av respektive ämne, inget
tyder på någon utbredd förorening i jord. Det bör påpekas
att markmiljöundersökningarna är utförda i form av
stickprovskaraktär, vilket innebär att det inte kan uteslutas
PAH, bly och kvicksilver har påträffats inom planområdet.
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6. Halterna betraktas fortfarande som höga. Det är för få
provtagningar för att kunna uttala sig om att halten har en
minskande trend eller ej. Ingen förklaring till nickelhalterna
har kunnat påvisas. Inga förslag på åtgärder avseende nickelföroreningar i grundvattnet föreslås. Nickelhalterna bedöms
inte ha någon påverkan på människors hälsa eftersom detta
vatten inte nyttjas som dricksvatten, inte heller negativa
effekter på ytvatten eftersom det är långt till närmaste
ytvatten (Lillån ca 600 m mot sydväst). Slutsats och rekommendation utgår från planerad markanvändning och från den
föroreningssituation som har påvisats i undersökningarna.
Om dessa omständigheter ändras kan slutsats och rekommendation komma att förändras.
Inför kommande exploatering ska områden där föroreningar
påträffats saneras. Detta säkerställs genom en planbestämmelse på plankartan som reglerar att startbesked för lov som
innebär markarbete inte får ges förrän markens lämplighet
avseende föroreningar, på aktuell plats för lov, har avhjälpts
till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven markanvändning. Provtagning bör även ske i saneringsområdets
ytterkanter.

6. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad
2010.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grundvatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ
status och god kemisk status.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen.
Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller,
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalietsnormen för
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk
status.
Detaljplanen är belägen i Viskans avrinningsområde
(delområde benämnt ”Norr om Lillån”). För Viskan gäller
miljökvalitetsnormer.
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släckvatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom
Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att tillskapa
fördröjningsytor såsom diken inom någon del av planområdet. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet förses med
en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids
vid eventuell brand. Vilken lösning som blir aktuell avgörs
i samband med byggnation. Avrinningen från detaljplaneområdet bedöms därmed inte påverka vattenförekomsten
negativt.
Planen möjliggör inte förorenande verksamhet. Risken för
utsläpp ses därför som försumbar.

7. Störningar på platsen
Risk
Planområdet är placerat avskilt från riskkällor såsom väg,
järnväg eller andra farliga verksamheter. Området ligger
350 meter från led för farligt gods. Ytterligare utredningar
bedöms inte som nödvändiga.

Buller
Planförslaget innebär att förorenad mark saneras vilket är
positivt för grundvattnet och påverkar vattnets kemiska
status positivt.
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Enligt Boverkets allmänna råd för buller i planeringen (2008)
gäller att nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad uppgår till 55–60 dBA, under
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Maximala ljudnivåer från både vägarna i norr och väst, samt från järnvägen i söder. Planområdet är markerat ungefärligt med röd ring.

Ekvivalent ljudnivå från vägbuller. Gröna områden klarar riktvärden för buller vid bostadsfasad. Planområdet är markerat ungefärligt med röd ring.
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förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst
45 dBA vid fasad) eller i varje fall en ljuddämpad sida (45–50
dBA vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, liksom
uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida.

»

Användningen av mark och vatten sker på ett sådant
sätt att den långsiktiga produktionsförmågan, den
biologiska mångfalden samt natur-, kultur- och friluftsvärden bibehålls.

Översiktlig bullerkartering visar att planområdet klarar
riktvärdet för ekvivalent ljudnivå på 55 dBA vid fasad och
uteplats.

»

Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen
utan att den sociala och yttre miljön försämras.

Enligt de allmänna råden ska också framtida bostadsbebyggelse placeras så att riktvärdet för maximal ljudnivå på
uteplats, 70 dBA, klaras på privata uteplatser. Översiktlig
bullerkartering visar att planområdet klarar riktvärdet för
maximal ljudnivå på 70 dBA vid fasad och uteplats.
Den verksamhet som medges enligt planförslaget anses inte
ge upphov till något buller som kan störa omkringliggande
bostäder.

8. Planbestämmelser
Allmänna platser
Bestämmelsen LOKALGATA1 visar att vägen ska ha kvar
sin användning som kommunal gång- och cykelväg.

Kvartersmark
Kvartersmarken har fått användningen SBD: skola, bostäder
och vård. E betyder att tekniska anläggningar, t.ex. en
transformatorstation, får finnas.
Området ges en byggrätt på upp till 30 % av fastighetsarean,
vilket i praktiken innebär att en byggnadsarea på upp till
3270 m2 kan uppföras inom planområdet. Högsta tillåtna
byggnadshöjd är 12 meter, motsvarande tre våningar.

9. Övergripande beslut

Planområdet pekas ut som ett lämpligt område för bostäder/
flerbostadshus i kommunens översiktsplan.

Grönområdesplan
Planområdet har klassning III (högt naturvärde) enligt
kommunens grönområdesplan. Området beskrivs följande:
Bergsätersparken hänger samman med Ollonstupet. Området
är kuperat och skogsbevuxet. Stigar går genom området.
Översiktsplanen anger bostäder, flerbostadshus, som möjlig
markanvändning. Bebyggelse i grönska kan vara ett lämpligt
sätt. Området utgör ett grönt stråk som bör vara kvar.
Bergsätersparken har rekreationsvärden.
Som beskrivit under avsnitt 5 Mark består planområdet i
dagsläget av en grusplan med måttliga rekreationsvärden.
Exploateringen som föreslås i planen bedöms inte ha någon
negativ påverkan på Bergsätersparken, utan kan medföra
att ett ödsligt område får mer mänsklig närvaro och att fler
personer kan rekreera inom parken.

Miljömål
De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för
att skapa en bättre miljö. Förslaget berörs främst av målet
”God bebyggd miljö”, då planförslaget innebär en förtätning i redan befintlig villastuktur. Förtätning innebär både
samutnyttjande av redan befintlig infrastruktur, samt minskar
transportbehoven och ger på så vis klimatvinster.

Vision 2025

Miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige
december 2012. För de lokala miljömålen har Borås Stad valt
att arbeta med fyra prioriterade områden.

Planen innebär en förtätning av ett centralt beläget bostadsområde och skapar möjlighet att etablera en förskola i anslutning till ett naturområde. Planen bidrar därmed till Vision
2025:s strategiska målområde

För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål
utarbetats, där syftet är att etappmålen ska uppnås under
tiden 2013–2016. Planförslaget ger främst förutsättningar för

»

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling.
Följande spelregler är särskilt relevanta för planinnehållet:
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följande mål och etappmål:
»

Borås planerar för ett hållbart samhälle (en utbyggnad
enligt planförslaget innebär förtätning).

10. Konsekvenser
Behovsbedömning
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts
användningarna för skola, vård och bostäder. Slutsatsen är att
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
inte behövs.

»

Riskutredning gällande rasrisk och blocknedfall
(COWI, 2017-03-03)

Medverkande tjänstemän/samverkan
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Planhandläggare har varit Ramböll AB genom Job van Eldijk
och Anna Westergården. Kontaktperson från Borås Stad är
Paulina Bredberg.
Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman
plan- och bygglovchef

Job van Eldijk
planarkitekt

11. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:
»

är förenlig med översiktsplanen,

»

inte är av betydande intresse för allmänheten eller i
övrigt av stor betydelse, eller

»

inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»

Miljöteknisk markutredning (Sweco 2015-12-18).

»

Kompletterande miljöteknisk markutredning (Sweco
2017-02-23).

»

Geoteknisk utredning (Sweco 2015-12-08).
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Bergsäter, Bergsäter 1:1, Backadalen, Borås Stad,upprättad den 21 juni 2017.

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

2. Organisatoriska frågor

tid är begränsad. Under genomförandetiden får detaljplanen
inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även
efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller
upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom
planen behöver beaktas.

Ansvarsfördelning
Kommunen, i egenskap av fastighetsägare, ansvarar för
samtliga åtgärder inom kvartersmark samt för säkerställande
av bergsstabilitet och blocknedfall utanför planområdet, då
detta krävs för byggnation inom kvartersmarken.

Detaljplanen är upprättad på initiativ från kommunen och
avser i första hand att möjliggöra en förskola. Planen möjliggör även att området kan användas till annan skolverksamhet,
vårdboende eller bostäder.

För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. Ansvaret för utförande av föreslagna åtgärder på Backadalsstigen
åligger därmed kommunen. Kommunen ansvarar för framtida drift och underhåll av allmänna platser (Backadalsstigen)
inom planområdet.

Tidplaner

Avtal

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och
följande tidplan gäller:

Kvartersmarken för bostäder, skola och vård kan överlåtas
eller upplåtas till extern exploatör. Eventuell överlåtelse
regleras genom köpeavtal. Eventuell upplåtelse regleras
genom arrendeavtal.

Samråd

4 kvartalet 2016

Granskning

3 kvartalet 2017

Antagande

3 kvartalet 2017

Laga kraft

4 kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Detaljplanen antas av samhällsbyggnadsnämnden.
Den nya anslutningen av Backadalsstigen till Bergsätersgatan
ska vara färdigställd innan den befintliga anslutningen tas i
anspråk som tomtmark.
Säkerställande av bergsstabilitet och blocknedfall samt
marksanering ska genomföras innan byggnation påbörjas.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från det datum som planen
vinner laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighets-
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I det fall kvartersmarken endast ska används för kommunal
verksamhet och bedrivas i kommunal regi regleras markupplåtelsen internt inom kommunen.
Ytan för teknisk anläggning (E-området) kan regleras
antingen genom överlåtelse- eller markupplåtelseavtal.

3. Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet ligger inom fastigheten Bergsäter 1:1 som ägs av
kommunen.
Ytan som planläggs för skola, bostäder och vård kan komma
att utgöra en eller flera fastigheter. Nya fastigheter bildas
genom avstyckning. I samband med avstyckning behöver
servitut skapas på styckningslotten, för att säkerställa möjligheten att komma till och underhålla bergsslänten nedanifrån.
Ytan som planläggs för teknisk anläggning kan styckas av till
en egen fastighet.
I området som planläggs som kvartersmark finns allmänna
underjordiska ledningar, varav några är ur drift. Vissa
ledningar är säkerställda med ledningsrätt. Inför en eventuell
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överlåtelse av marken behöver ledningar som är i drift och
som saknar ledningsrätt säkerställas.

4. Tekniska frågor

5. Ekonomiska frågor
Kommunen, i egenskap av fastighetsägare och huvudman för
allmän plats får följande kostnader:
•

Omdragning av Backadalsstigen.

Backadalsstigen ska delvis byggas om och ges en ny anslutning till Bergsätersgatan, vilket beskrivs närmare i planbeskrivningen under rubrik Avsnitt 5 Gator och trafik.

•

Marksanering

•

Bergssäkring

Ledningar m.m.

•

Övriga kostnader som föranleds av byggnation

Backadalsstigen

Borås Elnät AB har en transformatorstation och ledningar
för el inom området. Flera av ledningarna är ur drift och kan
tas bort i samband med exploateringen. De ledningar som
är i drift ligger dels i norra delen av planområdet, i huvudsak
inom den yta som illustreras som parkeringsplatser och dels
i planområdets sydöstra hörn. Ledningarna kan komma att
behöva flyttas till följd av byggnationen. De bör då läggas i
eller utmed gatumark.
Borås Energi och Miljö AB har VA-ledningar i området som
i och med planläggningen delvis hamnar inom kvartersmark i
planområdets norra del. Dessa kan ligga kvar i befintligt läge.

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av marken
som detaljplanen medför och får intäkter vid överlåtelse eller
upplåtelse av marken.
Detaljplanen finansieras genom planavgift som tas ut i
samband med bygglov.
Inför byggnation behöver kommunen, i egenskap av fastighetsägare, avtala med Borås Elnät AB om finansiering av
flytt av elledningar som tryggats genom ledningsrätt, i det
fall det krävs för byggnationen.

Övriga ledningar inom planområdet kan tas bort eller
ersättas i samband med att området bebyggs. Anslutning av
fastigheter till respektive ledningsnät beskrivs under avsnitt
4. Teknisk försörjning.

Sanering
En miljöteknisk markutredning har genomförts under planarbetet som påvisar att marken inom planområdet behöver
saneras, se planbeskrivningen Avsnitt 5 Mark.

Stadsledningskansliet

Johannes Olsson
Mark- och exploateringsingenjör

Geoteknik, radon och bergssäkring.
Under planarbetet har utredningar gjorts om geoteknik,
radon samt om risk för ras och blockutfall, se planbeskrivningen avsnitt 5 Mark. Avseende geoteknik rekommenderar
utredningen att efter viss schaktning och sprängning
grundlägga byggnader med platta på mark. Radonhalterna i
området är höga och all nybyggnation ska utföras radonsäkert. Avseende risk för ras och blockutfall rekommenderar
utredningen att vissa säkerhetsåtgärder vidtas på berget som
ligger i anslutning till och delvis inom planområdet.

DETALJPLAN
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Bergsäter, Bergsäter 1:1, Backadalen, Borås Stad, upprättad den 21 juni 2017.

Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den
26 augusti 2016 har ägt rum under tiden 3 oktober – den
31 oktober. Berörda markägare har underrättats med brev till
samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen
i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på
kommunens hemsida.
Fjorton remissinstanser, en sakägare samt en kringboende
har skickat in yttranden under samrådstiden.
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några
punkter, vilka framgår av kommentarerna till respektive
yttrande. Planens innehåll vad avser markanvändning och
principer är i allt väsentligt bibehållet.

Beslutsförslag

1. Yttranden från remisspart

19

S1 Kommunstyrelsen

19

S2 Länsstyrelsen

19

S3 Trafikverket

20

S4 Tekniska nämnden

21

S5 Miljö- och konsumentnämnden

21

S6 Borås Energi och Miljö

22

S7 Borås Elnät

22

S8 Lantmäterimyndigheten

22

S9 Stadsdel Väster

22

S10 Kulturnämnden

22

S11 Räddningstjänsten

22

S12 Lokalförsörjningsnämnden

22

S13 Polismyndigheten

22

S14 Naturskyddsföreningen

23

2. Yttranden från sakägare

23

S15 Backadalsgatan 3

23

3. Synpunkter från övriga

23

S16 Backadalsgatan 6

23

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
»

att godkänna samrådsredogörelsen och som sin egen,
samt

»

att skicka ut detaljplanen på granskning.

1. Yttranden från remisspart

Handläggning

S1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen gav 2013-06-17 Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier för etablering av en
förskola i Bergsäter.

Byggrättens storlek (procenttal och byggnadshöjd) bör
studeras ytterligare för att om möjligt öka möjligheterna för
ytterligare bostadsbyggnation.

Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2014-12-16 att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en ny plan.

I samrådsförslaget anges att marken behöver saneras.
Utredningar kring detta ska ske innan granskningsskedet,
för att klargöra saneringsbehovet, kostnadsfördelningar och
eventuella justeringar av byggrätten ska kunna hanteras.

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-02-12 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för det
aktuella området.
Planen har varit ute på samråd under tiden 3 oktober till den
31 oktober 2016.
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Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra.

Kommentar
Planförslaget möjliggör byggnader med en byggnadshöjd på
12 meter, vilket i praktiken innebär att trevåningshus kan
byggas på platsen. Angiven byggrätt tillåter, som ett räkneexempel, 32 bostäder á 100 kvadratmeter per våningsplan. I
detta fall kan det således byggas cirka 100 nya bostäder inom
rubricerat planområde. Exploateringsgraden bedöms som
rimlig utifrån omkringliggande bebyggelse och vad befintlig
infrastruktur klarar. I aktuellt exploateringsförslag inryms en
förskola med sex avdelningar och antalet bostäder beräknas
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bli ca 75 stycken.
En markmiljöundersökning bifogas granskningshandlingarna, vilken utreder saneringsbehov och kostnader för åtgärder.
Utifrån undersökningen har slutsatsen dragits att byggrätten
inte behöver justeras.

Trafik
Länsstyrelsen instämmer i Trafikverkets synpunkter angående att kommunen till nästa planskede behöver kompletterar planbeskrivningen med en redovisning vad detaljplanen
medger om endast bostäder byggs samt hur trafiken påverkas
på väg 41, anslutningsväg och utfart till Annelundsmotet och
väg 40.

S2 Länsstyrelsen
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen anser att en komplettering för skolverksamhet
och boende är ett positivt tillskott till stadsdelen.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en enligt förslaget inte kommer att prövas.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar i övrigt inte att riksintresse enligt
miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, att strandskydd enligt 7
kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser,
eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes
och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion.
Råd enligt PBL och MB
Förorenad mark
Eftersom det påträffats markföroreningar i högre nivåer än
vad som kan godtas för den markanvändning som planeras
så krävs fortsatta undersökningar samt säkerställande i plan
att föroreningarna åtgärdas.
Följande underlag bör tas fram vid framtagande av granskningshandlingar: fördjupade undersökningar, riskbedömning, åtgärdsutredning och åtgärdsmål, riskvärdering och
kostnadsuppskattning.
Dessutom behöver det säkerställas genom en planbestämmelse att föroreningarna saneras till känslig markanvändning. Denna planbestämmelse saknas i nuläget trots att så
anges i planbeskrivningen.
Vatten
DP-området ligger inom Viskans avrinningsområde Viskan
har miljökvalitetsnormer men bedöms inte påverkas av
planen. Om planen innebär att stora utgrävningar blir
nödvändiga, som innebär att man måste avleda grundvatten,
kan detta vara tillståndspliktig vattenverksamhet.

DETALJPLAN

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt,
således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Kommentar
En markmiljöundersökning bifogas granskningshandlingarna. Denna redovisar fördjupade undersökningar av befintliga
föroreningshalter, presenterar en riskbedömning, åtgärder
och åtgärdsmål, riskvärdering samt en kostnadsuppskattning
för sanering.
På plankartan återfinns en administrativ bestämmelse om att
marken ska saneras innan startbesked ges.
Utbyggnad av planförslaget bedöms inte påverka grundvattnet.
För svar gällande trafik, se kommentar till Trafikverkets
yttrande.

S3 Trafikverket
Buller
Från och med den 2 januari 2015 ska beräknade bullervärden
vid behov anges i planbeskrivning till detaljplan om det
handlar om bostadsbyggnader. I planbeskrivningen redovisas
en översiktlig bullerkartering som visar att planområdet
klarar riktvärdet för ekvivalent ljudnivå på 55 dBA vid fasad
och uteplats vid fasad. Trafikverket förutsätter att kommunen
har använt sig av rätt indata i den översiktliga bullerkarteringen som gjorts. För ingångsvärden för statliga vägar, se
tabell under rubriken Infrastruktur. Trafikverket rekommenderar även att man gör en bulleranalys för 20 år framåt för att
försäkra sig om att riktvärdena klaras. Trafikverket använder
prognos för 2040.
Om Trafikverket drabbas av kostnader till följd av kommunens planering eller bristande uppföljning av planering och
bygglovsgivning kommer Trafikverket att överväga att ställa
skadeståndsanspråk på kommunen.
Trafik
Området Backadalen kan angöras via Annelundsmotet.
Kommunen bedömer att då det finns ett flertal andra alternativa tillfartsvägar kommer inte påverkan på Annelundsmotet
bli stor i och med planförslagets utbyggnad.
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Trafikverket håller med om att en förskola mest bör
belasta det lokala, närliggande vägnätet och att påverkan på
Annelundsmotet på så sätt inte blir speciellt stor. Bostäder
och annat medför påverkan på trafiken inom ett betydligt
större område, och eftersom bostäder och vård möjliggörs i
detaljplanen bör även det utredas. Belastningen är redan stor
vid Annelundsmotet och all tillkommande trafik kan medföra
sämre framkomlighet.

Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbetsformer och metoder.

Trafikverket önskar att kommunen till nästa planskede
kompletterar planbeskrivningen med en redovisning vad
detaljplanen medger om endast bostäder byggs. Hur många
bostäder beräknas det innebära och hur många parkeringsplatser skulle medges? Hur påverkas trafiken på väg 41,
anslutningsväg och utfart till Annelundsmotet och väg 40?

S4 Tekniska nämnden

Kommentar
Kommunen gör bedömningen att framtagen översiktlig
bullerkartering redovisar bullervärden på ett fullgott sätt.
Trafikprognoser för 2040 anses inte som nödvändigt för
aktuellt planförslag, utan kommunen känner sig trygg med
den naturliga bullerbarriären som berget i väst och nord
utgör.
Enligt Trafikverkets alstringsverktyg skulle en utbyggnad av
de föreslagna 75 nya bostäderna generera 596 resor totalt per
dygn, 224 av dessa sker med bil. Förskolan beräknas generera
totalt 780 resor, varav 418 förväntas ske med bil. Totalt
innebär den föreslagna markanvändningen 642 bilresor extra.
Enligt Borås Stads parkeringsregler ska vid föreslagen
exploatering 73 parkeringsplatser för bil tillskapas. Parkering
ska lösas inom kvartersmark.
Planbeskrivningen har kompletterats med en bedömning av
konsekvenserna på trafikmiljön när de föreslagna 75 bostäderna samt förskola byggs inom planområdet.
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksystemet arbetar Borås Stad tillsammans med Trafikverket
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvalsstudien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och
stadens förhoppning är att denna åtgärdsvalsstudie ska skapa
en samsyn och en plan kring åtgärder i trafiksystemet för att
hantera en växande befolkning.
Med utgångspunkt från åtgärdsvalsstudien arbetar Borås
Stad även med en utökad utredning av samtliga mot i syfte
att studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har
för avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt.
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I ÅVS Noden Borås tas hänsyn till en övergripande befolkningstillväxt i olika delar av staden och således ingår den
tillväxt som det aktuella planområdet genererar. Ytterligare
trafikutredning bedöms inte vara nödvändig.

Tekniska nämnden kan konstatera att vald plats för etablering
av en förskola är mycket väl vald med hänsyn till trafiksäkerhet, tillgänglighet och vistelseytor nära park-/naturmark.
Tekniska nämnden anser att för den verksamhet som nu är
aktuell erfordras inte utbyggnad av föreslagen lokalgata längs
Backadalsstigen. Skäl för ställningstagandet utgörs av såväl
trafiksäkerhetsmässiga som ekonomiska. Utbyggnaden av
gatan kan bli aktuell i framtiden om området bebyggs med
bostäder. Förskolan kan ges tillfart med en mindre justering
av gång- och cykelvägens läge.
Förskolans behov av lekytor/lekredskap förutsätts fyllas
inom tomtmark och inte enbart hänvisas till den nygjorda
lekplats 200 meter nordost om planområdet som hänvisas till
i planbeskrivningen.
Tekniska nämnden har i övrigt inget att erinra mot upprättat
förslag till detaljplan.

Kommentar
Plankartan och illustrationskartan har justerats med
utgångspunkt att angöring till de föreslagna bostäderna och
förskolan sker på kvartersmark.
Framtida verksamhet kommer att utrustas med fullgod
lekutrustning och andra typer av rekreation- och vistelseytor.
Närliggande lekplats kan ses som ett komplement till framtida förskoleverksamhet. Planhandlingarna har förtydligats
på denna punkt.

S5 Miljö- och konsumentnämnden
Miljöförvaltningen ser positivt på att bygga en förskola i
närhet till service och befintlig infrastruktur. Det finns goda
möjligheter att resa kollektivt, cykla och gå till platsen. Planhandlingarna belyser att fortsatta utredningar och sanering
krävs av markföroreningar. Om sanering inuti bergrummet
krävs kan förskolan komma att påverkas.
De låglänta fuktiga områdena som angränsar till planområdet behöver bevaras eftersom det bidrar till vattenregleringen
i kvarteret och bidrar till grönstrukturen och att behålla
den biologiska mångfalden. Därför behöver avverkning
närmast bäcken avgränsas i samband med vidgning av väg
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och skapandet av vändplan. Träden bidrar till att reglera
vattennivån och skapar en skuggig miljö. En skyddszon
med träd utmed bäcken behöver föras in på kartan och/eller
genom en planbestämmelse. Vidgningen av vägen i söder av
planområdet behöver också hållas till den västra delen om
vägen istället för den högra sidan.

S9 Stadsdel Väster

Kommentar

Kommentar

En markmiljöundersökning har genomförts. Markprover har
tagits över hela området, inklusive området kring bergrummets entré. Undersökningen anses redovisa markens föroreningshalt på ett fullgott sätt. Planområdet ska saneras inför
byggnation. Detta säkerställs genom en planbestämmelse på
plankartan.

Noterat.

Det finns behov av ny förskola i området, med tanke på
befolkningsutveckling och den nybyggnation som sker på
Druvefors. Placering på Bergsäter ligger bra till för familjer
på Druvefors men även för andra familjer i centrala delar i
Borås.

S10 Kulturnämnden
Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för Bergsäter, Bergsäter
1:1, Backadalen, Borås Stad.

Kommentar
Plangränsen har dragits om och är nu förlagd i kanten utmed
Backadalsstigen. På så vis påverkas inte det låglänta området
öster om vägen av planförslaget. Angöring till planområdet
ska ske på kvartersmark och Backadalsstigen anses inte vara i
behov av breddning.

Noterat.

S11 Räddningstjänsten
Brandpost saknas i området. Räddningstjänsten har behov
av en brandpost, denna bör placeras nära byggnaden, max 75
meter bort. Brandposten bör ge minst 1200 liter per minut.

S6 Borås Energi och Miljö
Text som kan slopas:
Vid hårdgjord yta mindre är 2500 m2 ska rening av dagvatten
ske genom att vattnet leds via vegetationsytor innan det
släpps ut i recipient.

Vid en brand kan det produceras stora mängder släckvatten.
Om de angränsande områdena anses skyddsvärd bör åtgärder
vidtas för att förhindra eller försvåra att släckvatten når
dessa.

Kommentar

Kommentar

Handlingarna är justerade enligt yttrande.

Det finns brandposter på Tilljans backe och Holmsgatan,
men eftersom dessa ligger för långt från planområdet ska
en ny brandpost anläggas i samband med genomförandet av
planförslaget.

S7 Borås Elnät
Elnät
Det planerade E-området för transformatorstation som är
inritat i plankartan ser bra ut. Om ledningarna i södra delen
på tomten ska flyttas bekostas detta av fastighetsägaren/
exploatören. Ska ledningarna ligga kvar ska de vara lika
tillgängliga som idag med tanke marknivåer och ytlager.
Stadsnät
Ingen erinran.

Åtgärder för att förhindra att orenat släckvatten når recipienten utreds vid bygglovsgivning.

S12 Lokalförsörjningsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka den
förslagna detaljplanen.

Kommentar
Kommentar

Noterat.

Handlingarna är justerade enligt yttrande. Se genomförandebeskrivning.

S13 Polismyndigheten

S8 Lantmäterimyndigheten
På plankartan under administrativa bestämmelser ska det
vara Bergsäter 1:1 och inte Backadalen 1:1.
I övrigt har Lantmäterimyndigheten inget att erinra.

Kommentar
Handlingarna är justerade enligt yttrande.
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När det gäller utemiljö och öppna platser bör de planeras
med tanke på belysning, planteringar, mörker etc. så att
tryggheten upplevs som mycket hög.
När det gäller gatunät och trafik har detaljplanen tagit hänsyn
till detta för att undvika trafikfarliga platser etc.
Parkeringsplatser som ska ordnas bör planeras så att avlämning och hämtning blir så trafiksäkert som möjligt. Inga
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skymmande buskage eller träd som hindrar insyn och under
mörker bör platserna vara väl upplysta.

»

De nya byggnaderna kan komma att ändra ljusförhållandena väsentligt för omgivande bebyggelse.

Kommentar

»

Ljusförhållandena i förskolan påverkas väsentligt av det
höga berget söder och väster om planområdet. Planområdet är olämpligt för denna typ av bebyggelse.

»

Det nuvarande parkområdet försvinner utan att någon
ersättning presenterats. Parkområdet med idrottsplaner
används idag av närliggande skolor och för fritidsändamål för närboende.

»

I berget finns skyddsrum. Detta påverkas negativt av
planförslaget.

Synpunkter angående utformning av allmänna platser
vidarebefordras till Tekniska Förvaltningen och till Lokalförsörjningsförvaltningen som ansvarar för genomförandet.
All parkering och angöring ska ske på kvartersmark, vilket
innebär att verksamheten själva ska redovisa i bygglovet att
hämtning och lämning sker på ett säkert och effektivt sätt.

S14 Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen i Borås har inga synpunkter på detta
ärende.

Kommentar

Med vad som ovan anförts yrkar jag att planändringen
skrinläggs.

Noterat.

Kommentar

2. Yttranden från sakägare
S15 Backadalsgatan 3
Vi har ingenting emot att det skall byggas en förskola i
området, men vi har några önskemål/synpunkter:
»
»

Max 2 våningar högt (ca 8 m)
Ej större byggnad än den mörkgråa delen på illustrationskartan Katrinehill (sidan 10 i foldern).

Kommentar
Den högsta byggnadshöjden som föreslås inom planområdet
är 12 m, vilket motsvarar en byggnad på tre våningar. Genom
sitt läge vid foten av en kulle på 25 m höjd bedöms det att
den planerade bebyggelsen kommer att passa väl in i landskapet. I övrigt kommer kvarteret även att passa in i Bergsäters
bebyggelsestruktur som består av en diversitet av hustyper
och höjder.

3. Synpunkter från övriga
S16 Backadalsgatan 6
Synpunkter på rubricerat planförslag.
»

Kommunen är medveten om att föreslagen användning
kommer att medföra ökad trafik i området. Denna
trafikökning anses dock inte leda till kapacitets- eller
trafiksäkerhetsproblem. Bedömningen grundar sig bl.a. på
den trafikutredning som gjorts för fastigheten Åkermyntan,
vilken visar att de större tillfartsvägarna till området klarar
en ökad trafik.

Idag lämnar och hämtar i princip alla föräldrar sina
barn vid förskolor med bil. Detta kommer att medföra
en väsentlig trafikökning i området. Detta problem har
inte utretts tillräckligt avseende trafikgenomströmning,
parkeringar och buller samt annan miljöpåverkan.

Gällande det lokala vägnätet så förväntas förskolan främst
försörja närområdet med förskoleplatser, vilket gör att det
finns goda möjligheteter att hämta och lämna barnen till fots
eller med cykel. Planområdet ligger även kollektivtrafiknära.
Aktuellt planförslag förväntas därför inte få en negativ
miljöpåverkan ur trafikhänseende.
Solstudien sam har genomförts, visar att delar av planområdet har acceptabla solförhållanden. Planen är flexibel och
placering av bostadsbyggnaderna och förskola kommer
lämpligen ske så att ljusförhållandena blir så bra som möjligt
för verksamheten.
Planområdet utgörs idag av en igenväxt grusplan och vittnar
om att platsen använts för upplag av massor. Området anses
inte ha några höga rekreationsvärden. I avvägningen mellan
att bevara grusplanen alternativt tillskapa möjlighet för
etablering av förskola/skola, vårdinrättning eller bostäder
anses det sistnämnda väga tyngre.
Skyddsrummet är inte längre i bruk och är plomberat sedan
ett par år tillbaka.

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman
plan- och bygglovchef
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Job van Eldijk
planarkitekt
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprättas men initiativet kan komma från privata intressenter.
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige,
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars
användning får betydande inverkan på omgivningen. En
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
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som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras och
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika
skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

Du får ta del av ett
planförslag som du kan
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Om dina synpunkter
kvarstår efter antagandet
har du möjlighet att
överklaga beslutet till
Mark- och miljödomstolen
och senare till Mark- och
miljööverdomstolen.

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

När planen vunnit laga
kraft är det inte längre
möjligt att överklaga
beslutet.

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande.
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur
planen kan överklagas.

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att
överklaga antagandebeslutet till Mark-och miljödomstolen
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens
anslagstavla. Mark-och miljödomstolen prövar därefter överklagandet och fattar beslut. Mark-och miljödomstolens beslut
vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och övriga
fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolens beslut kan
i sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen av den
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som inte är nöjd.

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommunens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post detaljplanering@boras.se
webbplats boras.se/detaljplan

SP6

BESLUTSFÖRSLAG

Granskningsyttrande över ändring av detaljplan för
Hulta, Hultalund 3
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget.

2017-08-24
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0554 2014
Handläggare: Sebastian Andersson, tfn 033-357098
Datum/avdelningschef: 2017-08-15/ bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2017-09-04

Dnr 2014/KS0554
BN 2014-1042

Strategisk samhällsplanering/Mark & exploatering
Handläggare: Sebastian Andersson, Hanna Rickdorff
Lahrin

Samhällsbyggnadsnämnden

Granskningsyttrande över ändring av detaljplan för Hulta, Hultalund 3
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

GRANSKNING
Nämndbeslut
2017-06-29 § SBN 000151

BN2014-1042

Underrättelse om granskning för detaljplan för Hulta,
Hultalund 3, Borås Stad.
Planens syfte är att genom ett tillägg till gällande plan möjliggöra en byggnation på
Hultalund 3. Gällande detaljplan anger att marken får bebyggas med bostadsändamål
men hela fastigheten Hultalund 3 består av prickmark, d.v.s. mark som inte får
bebyggas. Tillägget till detaljplanen upphäver prickmarken och tillåter byggnation av
bostäder i upp till tre våningar med en inredd vind. Det möjliggör en förtätning i
området och att mer får byggas på platsen.
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida:
www.boras.se/detaljplan.
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare,
kommunala remissinstanser och andra som har ett
väsentligt intresse i frågan. Fastighetsägare
ombeds informera eventuella hyresgäster om
innehållet i detta brev. Kontaktpersoner för
samfälligheter ombeds informera övriga delägare
om innehållet i detta brev. Den som inte yttrat sig
skriftligt senast granskningsskedet kan förlora
rätten att överklaga.
Granskningstiden pågår den 7 juli – 30 augusti månad.
Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås, måndagtorsdag kl.08.00-16.00 fredag kl. 08.00-15.00.
Med hänsyn till semestrar kan det tidvis vara svårt att nå de ansvariga tjänstemännen.
Granskningstiden har därför gjorts längre än de fyra veckor som annars är normalt.
Upplysningar lämnas av planavdelningen på
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Afshin Ghafoori tfn. 033-35 85 34, afshin.ghafoori@boras.se (ledig v.29-30)
Zilka Cosic tfn. 033-35 85 96, zilka.cosic@boras.se (ledig v. 30-34)
Michaela Kleman tfn. 033-358572, michaela.kleman@boras.se (ledig v. 27-32)
Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 30 augusti via e-post till
detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN2014-1042. Yttrandet
önskas som digitalt textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna
synpunkter. Det går även att skicka synpunkter med brev till Borås Stad,
Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.
Borås den 7 juli 2017
Samhällsbyggnadsnämnden

Dp

Ändring av detaljplan för Hulta, Hultalund 3
Granskning

BN 2014-1042

Planbeskrivning
Ändring av detaljplan för Hulta, Hultalund 3, Borås Stad, upprättad den 8 juni 2017.

1. Inledning
Planens syfte

Planens syfte är att genom ändring av en del av gällande plan
möjliggöra en byggnation av ett mindre flerbostadshus på
Hultalund 3.

Planområde

Planområdet ligger på Hulta i närheten av Hultasjörondellen,
utmed Hultalidgatan och Hultabackegatan. Planområdets
storlek är 750 m2 . Marken i området är i privat ägo.

Den 22 september 2016 beslutade planchefen via delegation
från Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen
på samråd (§ Pl 2016-000013). Samrådet ägde rum den 10
oktober – 20 november, 2016. Inkomna synpunkter finns
sammanställda i en samrådsredogörelse.

2. Planbestämmelser
De ursprungliga planhandlingarna, P266, som vann laga
kraft 1960-12-30 ska läsas tillsammans med denna handling:
Ändring av detaljplan för Hultalund 3, BN2014-1042.

Gällande detaljplan för området är ”Stadsplan för del av
stadsdelen Hulta i Borås (södra delen)”, från oktober 1957. Den
anger att marken får bebyggas med bostadsändamål men hela
fastigheten Hultalund 3 består av prickmark, d.v.s. mark som
inte får bebyggas.

Bestämmelserna som inte tillåter byggnation på del
av gällande detaljplan upphävs inom det aktualiserade
planområdet. En bestämmelse om huvudbyggnadens och
komplementbyggnadens avstånd från fastighetsgränsen har
lagts till. Det finns också bestämmelser som reglerar utformning av takkupor. Detta ger möjlighet att bygga ett mindre
flerbostadshus med ca 7 lägenheter.

Kommunala beslut

Genomförandetiden för tillägget till plankartan är 5 år.

Gällande detaljplan

Kommunstyrelsen gav 2014-12-15 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheterna att ändra detaljplanen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-03-22 att ge
Samhällsbyggnadförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan och meddela sökanden om positivt planbesked samt att
planavtal ska upprättas.

3. Konsekvenser
Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. Planändringen
bedöms inte få några särskilda konsekvenser eller påverka
gällande miljökvalitetsnormer.

Hållbar utveckling

Planändringen innebär att mark som anses lämplig för
känslig markanvändning utnyttjas på ett effektivt sätt. Planen
resulterar i att mer bostäder skapas på en plats med god
försörjning av infrastruktur och bidrar därmed till en förtätning av bebyggelsen, vilket är positivt för Borås Stads mål om
att bygga för en hållbar utveckling.

4. Bebyggelse
Solstudie

Inför granskningen har en solstudie gjorts enligt ny reviderad
plan. Solstudien redovisar två tidpunkter på dygnet vid två
olika tillfällen under året: vår/höstdagjämning.
Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen ingen
ytterligare skuggning av omkringliggande byggnader under
för/eftermiddag vid vår/höstdagjämning.
Översiktskarta
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Mars/Sept kl. 08.00

g
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ata

Juni kl. 08.00

Mars/Sept kl. 12.00

Juni kl. 12.00

Mars/Sept kl. 16.00

Juni kl. 16.00

Bedömningen är att den planerade bebyggelsens skuggning
är jämförbar med skuggning från befintliga träd som redan
finns på platsen.

5. Administrativa frågor
Genomförandetid

Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras utan
synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller upphävas utan att de
rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.

DETALJPLAN

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat förfarande är
inte aktuellt eftersom detaljplanen:
1. är förenlig med översiktsplanen,
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt
av stor betydelse, eller
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Om inga synpunkter av vikt inkommer under samrådet
kommer planförfarandet att ändras till begränsat planförfarande och därmed gå direkt till Samhällsbyggnadsnämnden
för antagande.
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Plankarta
Ändring av detaljplan
Planbestämmelser
Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast
angiven användning och utformning är tillåten.
Planområdet är innanför plangränsen.
Gränser

Plangräns

Användning av mark och vatten
B - Bostäder
Egenskapsbestämmelser
e1 - Begränsning av att marken inte får bebyggas
upphävs.

e35 - högsta exploateringsgrad i procent per fastighetsarea.
I - Högsta antal våningar.
Huvudbyggnad får inte uppföras närmare än 4 meter
från fastighetsgränsen. Komplementbyggnad får inte
uppföras närmare än 4 meter från gata eller närmare
än 1 meter från grannfastighet. Vind får inredas.
Takkupor får finnas med en maximal bredd som utgör
en fjärdedel av fasadbredden.

B II
e35

e1

Störningsskydd
I bostad där den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid
fasad överskrider riktvärdet 55 dBA ska minst hälften
av bostadsrummen vara vända mot en fasadsida där
55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids. Varje bostad skall ha tillgång till
uteplats där 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA
maximal ljudnivå inte överskrids.
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år.

Ändring av detaljplan för Hulta

Granskningshandling

Hulta, Hultalund 3

Beslutsdatum

Borås Stad, Västra Götalands län

2017-06-29

Inst.

Samråd

2016-09-08

DEL.

Granskning

Antagande

Tillägg upprättat 2017-06-08

Laga kraft

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef

Illustrationskarta

Afshin Ghafoori
Planarkitekt

BN 2014-1042

Teckenförklaring
Illustrationskartan är till att underlätta förståelsen
av planförslagets innebörd. Den visar ett möjligt
sätt att bebygga området enligt bestämmelserna på
plankartan.Den har ingen rättsvärkan.

Plangräns
Ny byggnation
Träd

4
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Samrådsredogörelse
Ändring av detaljplan för Hulta, Hultalund 3, Borås Stad, upprättad den 6 juni 2017.

Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den
8 september 2016 har ägt rum under tiden 10 oktober – 20
november 2016. Berörda markägare har underrättats med
brev till samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit
anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens hemsida.
10 remissinstanser och 2 sakägare har skickat in yttranden
under samrådstiden.
Planens innehåll vad avser markanvändning och principer
har ändrats för att medge ytterligare byggrätt. Yttrandena
har lett till att detaljplanen har reviderats vilket framgår av
kommentarerna till respektive yttrande och sammanfattningen nedan.

Yttranden från remisspart

5

S1 Kommunstyrelsen	

5

S2 Länsstyrelsen	

5

S3 Tekniska nämnden

6

S4 Miljö- och konsumentnämnden

6

S5 Borås Elnät	

6

S6 Lantmäterimyndigheten

6

S7 Kulturnämnden	

6

S8 Räddningstjänsten	

6

S9 Hyresgästföreningen

6

S10 TeliaSonera Skanova

6

2. Yttranden från sakägare
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S11 Fastighetsägare till Hultalund 1 

6

S12 Fastighetsägare till Hultalund 2 
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Ändringar i planförslaget

Granskningshandlingen innebär följande ändringar jämfört
med samrådshandlingen:

Den 22 september 2016 beslutade planchefen via delegation
från Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut detaljplanen
på samråd (§ Pl 2016-000013). Samrådet ägde rum den 10
oktober – 20 november 2016. Inkomna synpunkter finns
sammanställda i en samrådsredogörelse.

»»

Yttranden från remisspart

»»

Plankartan är ändrad gällande antal våningar. Antal
våningar som tillåts är två med inredd vind
Plankartan är uppdaterad gällande bestämmelser om
störningskydd.

Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta:
»»

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

»»

att skicka ut detaljplanen på granskning.

Handläggning

Ansökan om planbesked inkom 2014-06-25. Kommunstyrelsen gav 2014-12-15 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag
att pröva möjligheterna att ändra i detaljplan. Uppmaningen
grundade sig på att fastighetsägaren inkom med en ansökan
om planändring.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-03-22 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en
ändring av detaljplan och att meddela sökanden om positivt
planbesked samt att planavtal ska upprättas.

DETALJPLAN

S1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är positiv till en ändring av detaljplan som
möjliggör fler bostäder. I övrigt har Kommunstyrelsen inget
att erinera mot planförslaget.

S2 Länsstyrelsen

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.
Länsstyrelsen konstaterar att ändring av detaljplan genom
en tilläggsplan inte är förenligt med PBL enligt Boverkets
tolkning. En ändring av detaljplanen kan inte göras i separata
handlingar. Ändringen får göras i de ursprungliga handlingarna där ändringarna tydligt framgår. Det får bara finnas en
plankarta. Konsekvenserna för den tillkommande byggrätten
för bostadsändamål i planen behöver beskrivas.

Kommentar
För att ändringen av planen ska vara tydlig för allmänheten
samt kostnadseffektiv och tidseffektiv väljer vi att inte följa
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Boverkets tolkning och behåller handlingsformatet. Handlingen läser man tillsammans med de ursprungliga handlingarna vilket innebär att det finns en plankarta för ett område.
Handlingens namn ändras dock från Tillägg av detaljplan till
Ändring av detaljplan.
Planbeskrivningen har uppdaterats med en beskrivning
av konsekvenserna för den tillkommande byggrätten för
bostadsändamål under punkten ”Hållbar utveckling”.

S3 Tekniska nämnden

S7 Kulturnämnden

Kulturnämnden tillstyrker tillägg till detaljplan för Hulta,
Hultalund 3, Borås Stad. Kulturnämnden har för övrigt inga
invändningar mot ändring av detaljplan.

S8 Räddningstjänsten

Räddningstjänsten har inga invändningar mot ändring av
detaljplan.

S9 Hyresgästföreningen

Tekniska nämnden har ingen erinran mot förslaget till
detaljplan och tillstyrker detsamma.

Hyresgästföreningen tycker att det är mycket behövligt att
det byggs fler bostäder i Borås, då företrädesvis hyresrätter. I
övrigt finns inga invändningar mot ändring av detaljplan.

S4 Miljö- och konsumentnämnden

Kommentar

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker tillägget med
förbehåll att planbestämmelsen om bullernivåer läggs till i
plankartan. Miljöförvaltningen har under plangruppsarbetet
framfört önskemål om en bullerutredning under förutsättning att bebyggelsen överstiger 3 våningar.

Kommentar

Planbeskrivningen och plankartan har uppdaterats vad avser
antal våningar och bestämmelser om störningskydd.

S5 Borås Elnät

Flytt av elservisen till Hultalund 1 bekostas av exploatören. I
övrigt inga invändningar mot ändring av detaljplan.

S6 Lantmäterimyndigheten

Lantmäteriet bedömer med hänsyn till Boverkets allmänna
råd om att en tilläggsplan som ska läsas tillsammans med
ursprungsplanen inte är möjlig.
Plankartan och dess bestämmelser är bristfälligt utformade
och skapar en brist i tydlighet. De bestämmelser som ska
gälla för planområdet bör vara tydligt redovisade i en ny
plankarta. I den nya kartan skulle det innebära en redovisning av kvartersmark för bostadsbebyggelse med bestämmelserna BIII och e35.
Hultalund 1 och 2 är i dag bebyggda med friliggande
bostadshus. Lantmäteriet föreslår en utvidgning av planområdet som innefattar hela kvarteret. Detta för att få en
överenstämmelse med gällande förhållanden.

Kommentar

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att bestämmelse om upplåtelseform inte är att föredra men att exploatören informeras om Hyresgästföreningens önskemål om fler
hyresrätter.

S10 TeliaSonera Skanova

TeliaSonera Skanova har inga invändningar mot ändring av
detaljplan.

2. Yttranden från sakägare
S11 Fastighetsägare, Hultalund 1

Ägaren till fastigheten Hultalund 1 har invändningar mot
föreslagen bebyggelse. Föreslagen bebyggelse anses vara för
hög vilket förhindrar ljusinsläpp på gård och vistelseyta.
Däremot finns inga invändningar mot att ett friliggande
permanentbostad uppförs på marken.
Ett större flerbostadshus innebär även att den idag påfrestande situationen gällande parkeringsplatser ytterligare
belastas med ytterligare fordon.

Kommentar

Planbeskrivningen och plankartan har ändrats och sänkts
gällande antal våningar och därmed även byggnads/nockhöjd. Bebyggelsen anses därför mer anpassad till inkomna
synpunkter från berörda sakägare.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att exploateringen medför ett ökat parkeringsbehov som anses acceptabel till förhållande av den övergripande samhällsnyttan.

Se kommentar till Länsstyrelsen.
Utvidgning av planområdet skulle innebära fördröjning av
planprocessen därför behålls nuvarande planområdesgräns.
Planbeskrivningen och plankartan har uppdaterats gällande
användningsbestämmelse av kvartersmark samt exploateringsgrad.
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S12 Fastighetsägare, Hultalund 2

Ägaren till fastigheten Hultalund 2 har invändningar mot
förslagen bebyggelse. Förslagen bebyggelse anses vara för
hög vilket förhindrar ljusinsläpp på gård och vistelseyta/
balkong.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ett större flerbostadshus innebär att den svåra parkeringssituationen på hultabackegatan ytterligare försvåras.

Kommentar

Se kommentar till S11, fastighetsägare till Hultalund 1.
Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman		
Plan- och bygglovchef		

DETALJPLAN

Afshin Ghafoori
Planarkitekt
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post detaljplanering@boras.se
webbplats boras.se/detaljplan
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Yttrande över ansökan om planbesked för detaljplan för
Trandared, Järnhättan 5
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen har inget att erinra.

2017-08-24
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2017/KS0401 214
Handläggare: Amanda Windeman, 033 35 84 90
Datum/avdelningschef: 2017-08-15 /bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2017-09-04

Dnr 2017/KS0401 214
BN 2017-829

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Amanda Windeman

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över ansökan om planbesked för detaljplan för Trandared, Järnhättan 5
Sökanden vill bygga flerbostadshus på Järnhättan 5 i Trandared. Idag är tomten bebyggd av en uttjänt bensinstation.
Planansökan stämmer överens med förslag till ny Översiktsplanen som säger att vi
ska bygga en hållbar tätbebyggd stad i stadsmiljön. Det är bra kollektivtrafik till och
från Trandared.
Det är viktigt att se till att fasad mot Trandaredsgatan blir en del av ett urbant stråk i
enlighet med förslag till ny Översiktsplan. Det skulle generera ett tryggt gaturum,
med säkra cykelövergångar.
Trafikverkets arbete med Götalandsbanans lokaliseringsutredning pågår. Bedömningen är att området kan komma i konflikt med Götalandsbanan. Detaljplanen kan inte
antas innan det är säkerställt att inga konflikter uppstår gentemot riksintresset. Exploatören och kommunen ska i plankostnadsavtal vara överens om denna osäkerhet i
planarbetet. Kommunstyrelsen har inget att erinra mot att planarbetet påbörjas om
exploatören tar den ekonomiska risken att planarbetet avbryts på grund av riksintresset.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att påbörja detaljplan. Exploatören ska ta
samtliga kostnader för planen och dess genomförande.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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