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Yttrande över Transportstyrelsens remiss ”Förslag till nya
föreskrifter om vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i
nummergruppen 100-499”
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till nya föreskrifter om vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i
nummergruppen 100 – 499.

2012-04-19

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-04-20

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0329
Handläggare: Peter Skoglund, tfn 033-35 70 51
Datum/avdelningschef: 2012-04-18 / bh

Programområde: 2
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Peter Skoglund

Yttrande över Transportstyrelsens remiss
”Förslag till nya föreskrifter om vägvisningsplan
för riksvägar och länsvägar i nummergruppen
100-499”
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget till nya föreskrifter om
vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100 – 499.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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Konsekvensutredning
Datum

2012-04-04

Dnr/Beteckning

TSV 2012-709

Handläggare

Monika Morén
Väg- och järnvägsavdelningen
Enhet trafik och infrastruktur
Sektion vägtrafik

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens
föreskrifter om vägvisningsplan för riksvägar
och länsvägar i nummergruppen 0- 499
De föreslagna föreskrifterna gäller:
Nya föreskrifter meddelas och Vägverkets föreskrifter (VVFS
2006:66) om vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i
nummergruppen 100-499 upphävs
Föreskriftsförslaget innehåller bland annat:
Ändrad vägvisning till följd av ny riksväg med nummer 15
Ändrad vägvisning på vissa andra vägar till följd av den nya
riksvägen med nummer 15
Ändrad vägvisning till följd av regeringens beslut om att vissa
riksvägar mellan Gävle och norska gränsen ska utgöra europaväg 16
Ändrad vägvisning på vissa andra vägar till följd av regeringens
beslut om europaväg 16
Ändrad vägvisning av med anledning av nya sträckningar av
riksvägarna 32 och 50 i Östergötlands län
I övrigt innehåller förslaget inte några ändringar i förhållande till de nu
gällande föreskrifterna. Transportstyrelsen bedömer med hänvisning till
ovanstående att det inte finns skäl att göra en konsekvensutredning för de
delar som inte medför några ändringar av vägvisningen. Denna
konsekvensutredning beskriver endast konsekvenserna av de föreslagna
ändringarna.

1
Vad är problemet och vad ska uppnås?
Allmän väg är riksväg eller länsväg. Den 1 februari 2011 beslutade
regeringen vilka vägar som skulle vara riksvägar. Genom förordningen
(2010:1930) om ändring i vägkungörelsen har vägkungörelsen ändrats så att
Trafikverket numera får meddela föreskrifter om vilka vägar som ska vara
riksvägar. Övriga allmänna vägar är länsvägar. Genom föreskrifter från
Trafikverket ändras indelningen av vägarna i riksvägar och länsvägar.
Trafikverket har inte meddelat föreskrifter om vilka vägar som ska vara
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riksvägar. Vilka vägar som ska vara riksvägar är därigenom bestämt genom
regeringens beslut. Trafikverket bereder för närvarande föreskrifter om vilka
vägar som ska vara riksvägar. Verkets avsikt är att de nya föreskrifterna ska
träda i kraft den 1 augusti 2012.
Enligt 2 kap. 13 § vägmärkesförordningen (2007:90), ska geografisk,
vägvisning för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100-499 ske enligt
en vägvisningsplan som föreskrivs av Transportstyrelsen. Innan
vägvisningsplanen föreskrivs ska berörda väghållare och de som särskilt
berörs av planen få tillfälle att yttra sig. Den gällande vägvisningsplanen
finns i Vägverkets föreskrifter (VVFS 2006:66) om vägvisningsplan för
riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100 – 499. Föreskrifterna har inte
ändrats sedan 2008. Nätet av allmänna vägar ändras efter hand.
Styrelsen har fått in en begäran om ändring i föreskrifterna från
Trafikverket. Begäran har sin grund i av regeringen gjorda ändringar i
vägnätet och av Trafikverket planerade ändringar genom föreskrifter från
Trafikverket. Ändringarna bör medföra att vägvisningen ändras. Det bör
därför meddelas nya föreskrifter med ny vägvisningsplan för riksvägar och
länsvägar i nummergruppen 100-499. Föreskrifterna bör upphäva de nu
gällande föreskrifterna om vägvisningsplanen.
De ändringar som föreslagits avser
Riksväg 15
Trafikverket avser föreskriva en ny riksväg med nummer 15. Riksvägen ska
gå mellan Halmstad i Hallands län och Karlshamn i Blekinge län. Följande
sträckningar av nedanstående länsvägar föreslås bli delar av riksväg 15.
Väg 117 mellan Halmstad och Markaryd i Kronobergs län
Väg 583 mellan Markaryd och gränsen mellan Kronobergs och
Skåne län
Väg 1957 sträckan mellan gränsen mellan Kronobergs och Skåne län
och Osby
Väg 2127 mellan Osby och Lönsboda
Väg 121 mellan Lönsboda i Skåne län och Pukavik i Blekinge län
Från Pukavik till Karlshamn kommer riksväg 15 att gå gemensamt med väg
E22.
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Europaväg 16
Regeringen har den 1 december 2011 beslutat att den allmänna vägen
mellan Gävle och gränsen mot Norge vid Torsby i Värmland ska vara
riksväg med nummer E16.
Riksväg 16
Regeringen har den 13 november 2008 beslutat att riksväg 16 mellan Dalby
och Flädie i Skåne län inte längre ska vara riksväg. Vägen har därigenom
blivit länsväg. Trafikverket avser besluta att vägen ska ingå i väg nummer
102.
Riksväg 32
Riksväg 32 i Östergötlands län mellan Mjölby och Motala föreslås upphöra
att vara riksväg och i stället bli länsväg med ett nummer som är högre än
499. Nordlig ändpunkt för riksväg 32 blir Mjölby och vägvisningen bör
anpassas till det.
Riksväg 50
Nuvarande Väg 50 i Östergötlands län kommer att ändra sträckning mellan
Motala, Vadstena och Ödeshög och föreslås bli länsväg med ett nummer
som är högre än 499. Riksvägen föreslås gå i sträckning mellan Motala,
Mjölby och Ödeshög. Vägvisningen bör anpassas till det.
Riksväg 66
Trafikverket avser föreskriva att riksväg 66 ska förlängas med sträckan
mellan Ludvika och Stöa vid gränsen mot Norge.
Riksväg 69
Trafikverket avser föreskriva en ny riksväg med nummer 69. Riksvägen ska
gå mellan Fagersta och Rättvik. Vägen är för närvarande länsväg med
nummer 270 mellan Norberg och Hedemora och med nummer 266 mellan
Hedemora och Falun. Mellan Falun och Rättvik är vägen för närvarande
riksväg med nummer 80 mellan Falun och Rättvik.
Riksväg 71 och 80
Regeringen har den 1 december 2011 beslutat att riksväg 71 mellan Malung
och Djurås och riksväg 80 mellan Falun och Gävle ska ha nummer E16.
Länsväg 102
Trafikverket har angett att väg 102 ska förlängas genom att den tidigare
sträckan av riksväg 16 mellan Veberöd och Lund ska ingå i väg nummer
102.
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Länsväg 117
Trafikverket har angett att vägen ska förkortas genom att sträckan mellan
Halmstad och Markaryd blir riksväg med nummer 15.
Länsväg 121
Trafikverket har angett att vägen ska förkortas genom att sträckan mellan
västra Lönsboda i Skåne län och Pukavik i blekinge län blir riksväg med
nummer 15.
Länsväg 239
Regeringen har den 22 maj 2008 beslutat att länsväg 239 mellan Torsby och
norska gränsen ska vara riksväg och den 1 december 2011 att den ska ha
nummer E16.
Länsväg 247
Trafikverket har angett att verket avser ändra länsväg 247 mellan Ludvika
och Björbo till riksväg med nummer 66.
Länsväg 266
Trafikverket har angett att vägen ska bli riksväg med nummer 69.
Länsväg 270
Trafikverket har angett att vägen ska förkortas genom att sträckan mellan
Norberg och Hedemora blir riksväg med nummer 69.

2

Vilka alternativa lösningar finns och vad blir effekterna om
någon reglering inte kommer till stånd?

Alternativa lösningar
Ett alternativ är att behålla nuvarande föreskrifter. Det kommer att medföra
att vägvisningen avviker från den vägindelning som vägvisningen bör
utmärka.
Effekter om reglering inte kommer till stånd
En fortsatt giltighet av de nuvarande föreskrifter kommer att medföra att
vägvisningen avviker från den vägindelning som vägvisningen bör utmärka.
Enligt 13 kap. 2 § trafikförordningen ska det hos länsstyrelsen finnas en
karta över allmänna vägar inom länet. Utmärkningen kommer att avvika
från dessa kartor.
Utmärkningen ska överensstämma med sträckningen av Sveriges vägnät.
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Vilka berörs av regleringen?

De myndigheter som ansvarar för utmärkningen och de trafikanter som
använder vägvisningen för att komma till färdmål. Myndigheter som i sin
verksamhet upprättar eller använder vägförteckningar. Föreskrifterna är
också av betydelse för dem som framställer olika kartor.
4

Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser medför
regleringen och hur ser de olika konsekvenserna ut för de
övervägda regleringsalternativen om man jämför?

Kostnadsmässiga och andra konsekvenser
De kostnadsmässiga konsekvenserna av föreskrifterna torde begränsas till
kostnader för kungörande av föreskrifterna och för uppsättning och
underhåll av vägmärken enligt 8 kap 4-5 § vägmärkesförordningen. De nya
föreskrifterna bör medföra att trafikanterna får lättare att välja den bästa
färdvägen med hänsyn till vägarnas indelning och deras nya sträckningar.
Transportpolitiska mål
Transportstyrelsen gör bedömningen att föreslagna föreskrifter påverkar
funktionsmålet om tillgänglighet till transportsystemet på ett positivt sätt.
5

Överensstämmer regleringen med eller går den utöver de
skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller andra
internationella regler Sverige ska följa?

Transportstyrelsen bedömer att de föreslagna föreskrifterna
överrensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till
Europeiska unionen. Utmärkningen av den nya väg E16 med vägnummer
E16 överensstämmer med Sveriges skyldigheter enligt European Agreement
on main international traffic arteries (AGR)1.

6

Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för
ikraftträdande och finns det behov av speciella
informationsinsatser?

Trafikverkets föreskrifter om riksvägar avses träda i kraft den 1 augusti
2012. Transportstyrelsens föreskrifter om vägvisningsplan för riksvägar och
länsvägar i nummergruppen 100 – 499 bör träda i kraft samtidigt med
föreskrifterna om riksvägar.

1

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/conventn/ECE-TRANS-SC1-384e.pdf
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Kan regleringen få effekter av betydelse för företags
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt?

Uppgraderingen till europaväg är delvis gjord för att stärka näringslivet och
därmed främja en angelägen förstärkning av den gränsöverskridande
infrastrukturen mellan Sverige och Norge. Genom ändring i vägvisningen
anpassad till den nya vägindelningen bidrar föreskrifterna enligt
Transportstyrelsens uppfattning till förstärkningen av infrastrukturen.
Regleringen har i övrigt ingen annan effekt på företag än att den hjälper
förarna att hitta den bästa färdvägen.
_________________________

Om ni har några frågor med anledning av konsekvensutredningen eller
synpunkter ni vill framföra får ni gärna kontakta oss:
Monika Morén, utredare, sektion vägtrafik, Transportstyrelsen
Tel 010-495 57 06, monika.moren@transportstyrelsen.se
Niclas Nilsson, utredare, sektion vägtrafik, Transportstyrelsen
Tel 010-495 57 31, niclas.nilsson@transportstyrelsen.se
Klas Rehnberg, jurist, väg- och järnvägsavdelningen, Transportstyrelsen
Tel 010-495 56 82, klas.rehnberg@transportstyrelsen.se
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Transportstyrelsens föreskrifter
om vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i
nummergruppen 100 ± 499;
beslutade den DATUM 2012.

TSFS 2012:XXX
Utkom från trycket
den DATUM ÅR

VÄGTRAFIK

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 kap. 13 §
vägmärkesförordningen (2007:90).

Underserie

1 § Vägvisning för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100 ± 499
ska ske enligt dessa föreskrifter.
2§

Vägnummer och ortnamn ska anges enligt bilaga 1 ± 3 .

Ytterligare vägvisning får inte ske om den gör det svårt att uppfatta
vägvisningen enligt första stycket.
3 § Trafikplatsers nummer ska anges i enlighet med Vägverkets
föreskrifter (VVFS 2005:42) med förteckning över trafikplatsnummer.
4 § Vid vägvisning för riksvägar och länsvägar i nummergruppen 100 ±
499 på anslutande allmänna vägar ska anges minst en närort eller en fjärrort
för varje färdriktning.
___________
Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2012, då Vägverkets
föreskrifter (VVFS 2006:66) om vägvisningsplan för riksvägar och
länsvägar i nummergruppen 100 ± 499 ska upphöra att gälla.
På Transportstyrelsens vägnar
STAFFAN WIDLERT
Monika Morén
Väg- och järnvägsavdelningen

Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping ISSN 2000-1975
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Bilaga 2
Väg

Startpunkt för
vägvisning /
Fjärrort

Närorter
Understruket namn = knutpunkt

Fjärrort /
Startpunkt för
vägvisning

26

Halmstad

Torup - Smålandsstenar - Gislaved

Jönköping

(Tpl Månseryd)

Mullsjö ± Tidaholm ± Skövde

Mariestad

Jönköping

Mullsjö ± Tidaholm ± Skövde

Å Mariestad

Mariestad

Gullspång ± Kristinehamn ± Storfors
- Filipstad ± Lesjöfors - Vansbro
Mora

Karlskrona

Ronneby** ± Tingsryd ± Växjö* ±
Alvesta ± Värnamo ± Anderstorp ±
Gislaved ± Tranemo ± Borås***

27

Göteborg

Anm.
*Växjö är knutpunkt efter Ronneby.
** Ronneby är knutpunkt enbart från
Växjö i riktning mot Karlskrona.
***Borås är knutpunkt efter Växjö i
riktning mot Göteborg.
28

Karlskrona

Emmaboda - Lenhovda

Vetlanda

29

Karlshamn

Tingsryd

Växjö

30

Växjö

Vrigstad

Jönköping

31

Kalmar

Nybro ± Lenhovda

Vetlanda

Vetlanda

Nässjö

Jönköping

Vetlanda

Eksjö - Tranås - Boxholm

Mjölby

32

9

TSFS 2012:XX
Bilaga 2
Väg Startpunkt för
vägvisning /
Fjärrort

Närorter
Understruket namn = knutpunkt

Fjärrort /
Startpunkt för
vägvisning

34

(Ålem)

Högsby - Målilla - Hultsfred

Vimmerby

Kalmar

Högsby - Målilla - Hultsfred

Å Vimmerby

Vimmerby

Kisa

Linköping

Linköping

Borensberg

Motala

35

Västervik

Gamleby - Överum - Åtvidaberg

Linköping

37

Växjö

Åseda ± Högsby

Oskarshamn

40

Göteborg

Borås ± Ulricehamn

Jönköping

Jönköping

Nässjö ± Eksjö ± Mariannelund ±
Vimmerby

Västervik

41

Varberg

42

Borås

Vårgårda

Trollhättan

44

(E6 tpl 96
Torpmotet)

Uddevalla - Vänersborg

Trollhättan

Trollhättan

Lidköping

Mariestad

Uddevalla

Vänersborg - Trollhättan Lidköping

Å (Götene)

46

Ulricehamn

Falköping

Skövde

47

Jönköping

Falköping

Trollhättan

Jönköping

Nässjö - Vetlanda - Målilla

Oskarshamn

49

50

10

Borås

Skara

Skövde

Skövde

Tibro - Karlsborg

Askersund

Jönköping

Ödeshög - Mjölby - Skänninge Motala - Askersund

Örebro

Örebro

Lindesberg - Kopparberg - Ludvika - Falun
Borlänge

Falun

Enviken ± Alfta ± Bollnäs

Söderhamn

TSFS 2012:XX
Bilaga 3
Väg Startpunkt för
vägvisning /
Fjärrort

Närorter
Understruket namn = knutpunkt

Fjärrort /
Startpunkt för
vägvisning

178 Varekil

Ellös

180 Borås

Alingsås

Alingsås

Trollhättan

Alingsås

Å (Brobacka)

181 Vårgårda

Herrljunga - Floby

Falköping

Vårgårda

Herrljunga - Floby

Å (Anguntorp)

Annelund

Ulricehamn

Annelund

Å (Timmele)

182 (Stentorp)
Vårgårda
183 (Fristad)

Herrljunga

Borås

Å Herrljunga

184 Falköping

Skara

Skara
Falköping

Lidköping
Skara

Å Lidköping

185 Bottnaryd

Mullsjö

186 Lekåsa
Nossebro

Nossebro
Grästorp

187 Vara

Lidköping

190 (Tpl Lärjemotet) Gråbo

Sollebrunn
Nossebro

Sollebrunn
Göteborg
193 (Rännefalan)

Gråbo

ĸ Sollebrunn
Tidaholm

Falköping

Å Tidaholm

Tidaholm

Hjo

Tidaholm

Å (Linderyd)

194 (Huseby)
Skövde

Hjo
Å (Källebo)
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Beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Viared 16:37
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden.
Båda nämnderna har tillstyrkt ansökan om strandskyddsdispens.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Medge dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av nytt bostadshus på Viared 16:37 vid
Hälasjön, Borås Stad.

2012-04-19

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-04-20

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0160 407
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 033-35 72 76
Datum/avdelningschef: 2012-04-18 / bh

Programområde: 2
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Handläggare:
Charlotta Tornvall
033 36 72 76
Peter Kinde
Bertshult 401
438 93 Landvetter

Beslut om strandskyddsdispens för nybyggnad av
bostadshus på fastigheten Viared 16:37
vid Hälasjön, Borås Stad
Beslut
Kommunstyrelsen medger med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken dispens från
strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Viared
16:37 vid Hälasjön, Borås Stad
En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen
avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år från den
dag då dispensbeslutet vann laga kraft.
Tomtplatsavgränsning
Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda en privat zon, eller
hemfridszon, där allemansrätten inte gäller. En tomtplatsavgränsning har gjorts,
se bifogad karta.
Tomtplatsen ligger indragen ett par meter från vattnet. För att tydliggöra att
marken mellan tomtplatsen och vattnet ska vara allmänt tillgänglig för djur och
människor för tomplatsens gräns mot vattnet märkas ut med staket, plantering
eller dylikt.
Redogörelse för ärendet
Ni har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att uppföra nytt
bostadshus på ovanstående fastighet. Ritning och karta har bifogats ansökan.
Anhållan om beslut om strandskyddsdispens inkom 8 februari 2012 till
Kommunstyrelsen.
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Handläggare:
Charlotta Tornvall
033 36 72 76
Skälen för Kommunstyrelsens beslut

Dispens från strandskyddsbestämmelserna
Platsen för åtgärden ligger ca 15 meter från Hälasjön och ligger inom sjöns
strandskyddsområde som är 200 meter. Inom detta område får man inte uppföra
nya byggnader (7 kap 15 § miljöbalken). Om det finns särskilda skäl får
Kommunstyrelsen ge dispens från bestämmelserna (7 kap 18 b och 18 c §§
miljöbalken). Dispens får ges endast om det är förenligt med strandskyddets
syfte (7 kap 26 § miljöbalken).
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och
växtlivet.
Motivering

Det finns sex särskilda skäl som är giltiga för dispens från strandskyddsbestämmelserna. Ett av skälen är att området redan tagits i anspråk på ett sätt
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Den planerade
byggnaden ligger inom ianspråktagen tomt, där allmänheten inte har tillträde.
Kommunstyrelsen bedömer att det finns särskilda skäl för dispens.
Syftet med strandskyddet påverkas inte, d v s att djur- och växtlivet inte kommer
påverkas på ett oacceptabelt sätt och att allmänhetens tillgång till strandområdet
inte kommer försämras för att dispens för medges.
Kommunstyrelsen bedömer att nybyggnaden av bostadshuset är förenlig med
kraven på en från allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och
vattenresurserna (3 och 4 kap miljöbalken) samt med gällande kommunal
översiktsplan. Området utgör inte riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap
miljöbalken.
Upplysningar
Länsstyrelsen ska granska detta beslut inom tre veckor från det att det kommer
in till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska ta upp beslutet till överprövning om det
kan antas att det inte finns särskilda skäl till dispens. Länsstyrelsen skickar ett
godkännande alternativt beslut om överprövning inom denna tid. Först då kan
dispensen bli giltig.
Sakägare har möjlighet att överklaga beslutet. Därför bör inte åtgärden påbörjas
förrän tiden för överklagande har gått ut.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om ni är missnöjd med Borås Stads beslut kan ni överklaga det hos länsstyrelsen Västra
Götalands län. Det gör ni skriftligt genom ett brev till Kommunstyrelsen i Borås Stad.
Kommunen vidarebefordrar därefter överklagandet till länsstyrelsen Västra Götalands län.
Överklagandet ska skickas till:
Borås Stad
Kommunstyrelsen
501 80 BORÅS
I brevet ska ni tala om vilket beslut ni överklagar genom att ange ärendets diarienummer.
Redogör för dels varför ni anser kommunens beslut är felaktigt och dels hur ni anser att beslutet
ska ändras. Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger adress samt
telefonnummer. Om ni har andra handlingar som stöder er ståndpunkt så bör ni skicka med dem.
Ni kan givetvis anlita ombud för att sköta överklagandet åt er.
Kommunen måste ha fått ert brev inom tre veckor från den dag ni fick beslutet annars kan
inte överklagandet tas upp. Kommunstyrelsen, som har meddelat det överklagade beslutet, prövar
om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Har den inte det ska den avvisas, om
det inte finns vissa skäl i lagen. Om skrivelsen inte avvisas ska Kommunstyrelsen, som har
meddelat beslutet, överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen Västra
Götalands län, som ska pröva överklagandet.
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Yttrande över samrådsremiss angående förstudie väg 42 Borås - Trollhättan, delen Sjöbo Kvarbo sommarstad
Förstudien har varit remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska
nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, och
Stadsdelsförvaltning Norr.

Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker förstudien med påpekandet att cirkulationsplatsen vid befintlig fyrvägskorsning, Paradisvägen, väg 42 och
Sparsörsvägen är att föredra framför trevägskorsning.
Tekniska nämnden tillstyrker förstudien med följande tillägg:
● Finansiering och genomförande bör klargöras.
● Paradisvägens anslutning till väg 42 som cirkulationsplats studeras mer i
detalj.
● Gång- och cykelvägen mellan Kvarbo och Fristad förläggs utmed väg 42.
Miljö- och konsumentnämnden anser att förstudien samt grundmaterialet är
väl genomarbetat och underbyggt. Nämnden anser att åtgärder för att förbättra
den biologiska infrastrukturen behöver belysas bättre, framförallt barriäreffekter
och spridningskorridorer för djur och natur.
Nämnden påpekar att den illustrerade lokalvägen som ansluter till Forsbacken är
lagd över en planerad dagvattendamm för Däckvägens industriområde och att
den separata gång- och cykelvägen parallellt med Skogsrydsvägen inte får ta ny
mark i anspråk utanför nuvarande vägområde. Vidare anför nämnden att
Asklandavägens nya passage över Munkån kräver vattendom och att det finns en
ekhage vid den planerade anslutningen till Kvarbo sommarstad som har högt
naturvärde, vilket måste beaktas.
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker förstudien med de föreslagna åtgärderna
och anser det viktigt att arbetet genomförs så fort som möjligt för att
trafikmiljön på och längs väg 42 blir säkrare.
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Stadsdelsförvaltning Norr tillstyrker förstudien med de föreslagna åtgärderna
under förutsättning att synpunkterna nedan beaktas. Förvaltningen anser det
viktigt att arbetet genomförs så fort som möjligt för att trafikmiljön på och längs
väg 42 blir säkrare och att förstudien kompletteras med resultatet från den
strategiska planen för Fristad.
● Paradisvägens anslutning till väg 42 är speciellt viktig då byggnationen vid den
planerade förskolan uppskjuts då vägkorsningen först skall göras trafiksäkrare.
Stadsdelsförvaltningen önskar därför att den planerade ombyggnationen av
Paradisvägen påbörjas snarast möjligt. Stadsdelsförvaltningen tycker att
Trafikverkets förslag med två trevägskorsningar eller en cirkulationsplats är en
bra trafiklösning.
● I Fristad intill den aktuella vägen finns det fyra skolor med många elever som
färdas längs med och över vägen/järnvägen, varför det är viktigt att
trafikmiljön säkras. I Fristad i anslutning till Gula Skolan och Fristadskolan är
det lämpligt att det byggs en planskild korsning då många elever bor på
motsatta sidan av väg 42.
● Förvaltningen anser att skolgården och parkeringen skall flyttas och att ett
bullerplank skall byggas.
● Förvaltningen har flera olika alternativa förslag vad gäller gång- och cykelväg
Kvarbo – Fristad och hänvisar till ”Cykelplan med åtgärdsprogram” och
menar att hänsyn skall tas till förslagen i denna.
● Förvaltningen har flera förslag till förbättringar av busstrafiken.
● Förvaltningen anser att den tunga trafiken skall ledas utanför Fristad tätort
och hänvisar till pågående arbete med trafikutredning för Fristad och strategisk plan för Fristad.
Kommunstyrelsen stödjer inte Samhällsbyggnadsnämnden uppfattning utan
anser att det skall byggas två stycken förskjutna trevägskorsningar för att inte
fördröja planarbetet som möjliggör byggandet av en ny förskola i Sparsör.
Styrelsen instämmer i Tekniska nämndens, Miljö- och konsumentnämndens och
Lokalförsörjningsnämndens yttrande.
Styrelsen stödjer Stadsdelsförvaltnings Norr förslag att den tunga trafiken skall
ledas utanför Fristad tätort.
Nedan följer ett sammanvägt utlåtande från Borås Stad över förstudien väg 42
Borås – Trollhättan delen Sjöbo – Kvarbo sommarstad.
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Inledning

Borås Stad anser att utredningen håller en god standard och tar upp de
väsentligheter som finns utefter vägen på ett adekvat sätt. Bristanalysen är tydlig
och uttömmande. Staden har inget att erinra mot syftet, bakgrundsteckningen,
den geografiska avgränsningen, målbeskrivningen, funktionsanalysen eller
projektmålet.

Åtgärder
Steg 1
Borås Stad instämmer i Trafikverkets synpunkt att åtgärder enligt steg 1 i
fyrstegsprincipen inte är tillräckliga.

Steg 2

I motsats till utredningens förslag anser staden att det ur ett samhällsperspektiv
är lönsamt att satsa ytterligare på en utökning av kollektivtrafiken med både buss
och järnväg. Här vill staden påpeka att den har initierat en utredning om
”lightrail” för att avlasta infartsvägarna från inpendlingstrafik. Vi stödjer också
förslaget om införande av vandrande skolbussar och förbättring av vägledning
för gång- och cykeltrafiken.
Även förslaget om att se över hastighetsstandarden som föreslås i detta steg
bejakar vi. Borås Stads synpunkt sammanfaller här med Tekniska nämnden som
anser att trafiksäkerhetsmålet är överordnat framkomlighetsmålet utefter denna
väg som Borås Stad mer ser som en utbyggd stadsgata eftersom staden utvecklas
åt detta håll. Det finns en utredning som stödjer detta synsätt och föreslår att
riksväg 42 får en sträckning via väg 180 istället. Som ett led i detta stödjer vi även
förslaget om automatisk hastighetsövervakning.
Borås Stad instämmer i utredningens synpunkt att inte heller åtgärder enligt steg
2 i fyrstegsprincipen är tillräckliga för att lösa de problem som finns på det
aktuella vägavsnittet.

Steg 3
Ombyggnad av korsningar
Forsbacken och Tosserydsvägen
Borås Stad förordar en lösning som innebär en flyttning av Tosserydsvägen med
anslutning till den planerade cirkulationsplatsen och att Forsbacken ansluts via
en ny väg till väg nuvarande väg 42 mellan järnvägsporten och den planerade
cirkulationsplatsen.
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Skogsrydsvägen – Peder Gyltas väg, Frufällan
Borås Stad har inget att erinra mot föreslagna åtgärder och vill i detta
sammanhang ta upp en diskussion om överföring av väghållningsansvaret för
Skogsrydsvägen.
Frufällebacken, Klippvägen och Sandstensvägen
Borås Stad har inget att erinra mot föreslagna åtgärder.
Kvartsvägen
Borås Stad har inget att erinra mot föreslagna åtgärder.
Paradisvägen
Såsom tidigare nämnts anser Borås Stad att två förskjutna trevägskorsningar är
att föredra och att de förslagna åtgärderna vidtas snarast möjligt med hänsyn till
förskolesituationen i Sparsör.
Hovalidsvägen
Borås Stad har inget att erinra mot föreslagna åtgärder. Borås Stad föreslår
ytterligare en trafiksäkerhetshöjande åtgärd i Sparsör och det är att flytta
anslutningen av Lundavägen 200 meter norrut.
Viskan - Skalle
Borås Stad har inget att erinra mot föreslagna åtgärder.
Kvarbo sommarstad
Borås Stad har inget att erinra mot föreslagna åtgärder.

Sammanhängande och säkert gång- och cykelstråk
Borås Stad stödjer den övergripande tanken om ett sammanhängande stråk från
Sjöbo till Fristad och vidare till Kvarbo sommarstad.
Skogsrydsvägen, gång och cykelväg
Borås Stad har inget att erinra mot föreslagna åtgärder. En diskussion om
överföring av väghållningsansvaret för Skogsrydsvägen skulle möjligen kunna
påskynda åtgärderna.
Frufällan, gång och cykelväg
Borås Stad har inget att erinra mot föreslagna åtgärder.
Rosenvägen
Borås Stad har inget att erinra mot föreslagna åtgärder.
Frufällan - Sparsör, Sparsör – Fristad, gång och cykelväg
Borås Stad har inget att erinra mot föreslagna åtgärder.
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Fristad – Kvarbo sommarstad
Borås Stad anser att gång- och cykelvägen av trygghetsskäl skall förläggas utmed
väg 42.

Gång- och cykelpassager
Tosserydsvägen
Borås Stad har inget att erinra mot föreslagna åtgärder.
Himlabacken - Rodervägen
Borås Stad har inget att erinra mot föreslagna åtgärder.
Paradisvägen
Borås Stad har inget att erinra mot föreslagna åtgärder.
Viskan - Skalle
Borås Stad har inget att erinra mot föreslagna åtgärder.
Kvarbo sommarstad
Borås Stad anser att gång- och cykelpassagen av trygghetsskäl skall förläggas
planskilt med väg 42.

Busshållplatser
Borås Stad har inget att erinra mot föreslagna åtgärder.

Tätortsportar
Borås Stad har inget att erinra mot föreslagna åtgärder.

Vägens karaktär
Borås Stad har i huvudsak inget att erinra mot föreslagna åtgärder. Problemen
vid Gula skolan skulle kunna lösas på ett annat sätt genom att riksvägstrafiken
leds utanför tätorten via väg 1801 och 1803.
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Steg 4
Borås Stad instämmer i förslaget om att genomföra en genomgående
standardhöjning av vägarna i stråket Borås – Trollhättan via väg 180 förbi
Alingsås i enlighet med Vägverkets inriktningsbeslut. Vi är däremot tveksamma
till om anläggandet av en ny förbifart öster om Borås överhuvudtaget har någon
effekt. Detta bör fastslås i en utredning.
Däremot vill staden att Trafikverket undersöker möjligheten att leda
riksvägstrafiken förbi Fristad via väg 1801 och 1803.

Nollalternativ

Nollalternativet är otänkbart för Borås Stad.

Effekter och konsekvenser
Borås Stad har i huvudsak inget att erinra mot beskrivningen av effekter och
konsekvenser men vill i sammanhanget tillföra förslaget om möjligheten att leda
riksvägstrafiken förbi Fristad via väg 1801 och 1803 också beskrivs i effekter och
konsekvenser.

Kostnader

Borås Stad vill att Trafikverket snarast går vidare med åtgärder som inte kräver
en ny arbetsplan eller detaljplan. Vidare vill staden att överenskommelser kan
träffas om vilka arbetsplaner och detaljplaner som bör prioriteras för att så snart
som möjligt uppnå de eftersträvansvärda trafiksäkerhetseffekterna.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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Sammanfattning
Denna förstudie omfattar ca 11,5 km av väg 42, från Sjöbo i den norra delen
av Borås till Kvarbo sommarstad väster om Fristad. Väg 42 följer Öresjös
östra sida och passerar genom samhällena Frufällan, Sparsör och Fristad.
Området är attraktivt för boende och ytterligare expansion av bostadsbebyggelse planeras.
Väg 42 är utpekad som riksintresse. Vägen är viktig från ett regionalt perspektiv då den binder samman Sjuhäradsbygden och Fyrbodal och delar av
vägen ingår i ett av nio utpekade viktiga stråk i Västra Götalandsregionen.
Vägen utgör också huvudinfart till Borås från norr och den fyller en viktig
funktion som pendlingsväg till Borås.
De viktigaste målen med projektet är en sammantaget ökad framkomlighet
och tillgänglighet för både oskyddade trafikanter och fordonstrafik och att
förbättra trafiksäkerheten för att minska antalet olyckor. Särskilt fokus ligger på de boende längs sträckan och den lokala trafiken. Oskyddade trafikanter ska ges bättre möjligheter att röra sig utmed och över vägen.
Vägens standard varierar. På sträckan Borås-Fristad är vägen bred medan
den väster om Fristad blir smalare. Antalet anslutande vägar och utfarter
är stort och sikten är på många ställen bristfällig. Detta i kombination med
mycket trafik, en förhållandevis hög hastighet och många oskyddade tra-
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fikanter som rör sig längs och tvärs vägen innebär att det inträffat ett stort
antal olyckor.
Från den norra delen av Frufällan till Fristad finns en separat enkelsidig
gång- och cykelbana, i övrigt är gång- och cykelvägnätet bristfälligt och
gång- och cykeltrafikanterna är hänvisade till vägen eller det parallella gatunätet. Detta tillsammans med få säkra korsningspunkter begränsar gångoch cykeltrafikanternas möjligheter att nyttja trafiksystemet. Busstrafiken
på sträckan har en hög turtäthet. Sträckan Borås-Fristad trafikeras också
med tåg på Älvsborgsbanan.
Tillåten hastighet är 80 km/h mellan Tosseryd och Fristad med sänkning
till 50 km/h genom Frufällan och Fristad samt 30 km/h förbi skolorna i
Fristad. Väster om Fristad är skyltad hastighet 70 km/h. Trafikflödet varierade år 2006 mellan 8700 och 9700 mellan Sjöbo och Fristad och drygt
3000 väster om Fristad varav 8-11% tung trafik. Riktningsfördelningen är
ojämn över dygnet med drygt 65% av trafiken riktad mot Borås under morgonens maxtimme.
Väg 42 går delvis genom vattenskyddsområdet för Öresjö. Ett stort antal
byggnader, omkring 210 stycken, bedöms enligt Borås Stads beräkningar
vara utsatta av ljudnivåer över gällande riktvärden för bostäder respektive
verksamheter.
Om inga åtgärder genomförs kommer problemen med låg trafiksäkerhet
och framkomlighet att kvarstå eller förvärras i takt med att trafiken ökar.
Borås Stads bebyggelseutveckling bedöms försvåras p.g.a. brister i trafiksystemet.
Föreslagna åtgärder omfattar ombyggnad av korsningar längs hela sträckan
och antalet korsningspunkter minskas genom samordning av enskilda
utfarter. En ny planskild korsning med bro över väg 42 och järnvägen
föreslås i Frufällan i ett läge ca 400 meter söder om nuvarande korsning
med Skogsrydsvägen, korsningens utformning måste dock utredas vidare.
Korsningen med Paradisvägen och Sparsörsvägen i Sparsör föreslås byggas
om till två trevägskorsningar. Gång- och cykeltrafikanternas möjlighet att
nyttja trafiksystemet förbättras genom ytterligare passager både planskilda
och i plan samt ett sammanhängande, separerat gång- och cykelvägnät från
Sjöbo till Kvarbo sommarstad. I Fristad förbättras miljön kring skolorna
och väg 42 ges en mer tätortsmässig utformning i centrum. Vidare föreslås
tillgängligheten till busshållplatserna förbättras genom en generell standardhöjning av hållplatserna med bl.a. gångvägar till samtliga busshållplatser.
Åtgärderna förväntas innebära ökad trafiksäkerhet och bättre framkomlighet framför allt för gång- och cykeltrafikanterna samt den lokala trafiken.
Samtidigt förväntas inte framkomligheten för genomfartstrafiken försämras. Då föreslagna åtgärder innebär begränsade, ytterligare markintrång
bedöms miljöpåverkan generellt bli begränsad. Frågor som kräver särskild
uppmärksamhet i det fortsatta arbetet är bl.a. vattenskyddsområdet för
Öresjö och placering av gång- och cykelvägen längs med väg 42.
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1

Bakgrund

Väg 42 är en riksväg som förbinder Borås med Trollhättan och Vänersborg
via Vårgårda. Vägen har en viktig regional funktion som länk mellan Sjuhäradsbygden och Fyrbodal och delar av vägen ingår i ett av nio utpekade
viktiga stråk i Västra Götalandsregionen. Detta stråk omfattar även väg
180 och 1890 som går mellan Borås – Alingsås – Trollhättan. Vägen utgör
huvudinfart till Borås från norr och fyller en viktig funktion som pendlingsväg till Borås. Väg 42 är på sträckan norr om Borås hårt trafikerad med
både persontrafik och tung trafik.
Vägen passerar genom flera mindre samhällen norr om Borås vilka idag i
det närmaste är sammanvuxna. Bebyggelse och målpunkter ligger på båda
sidor av vägen och det finns ett stort antal korsningar med vägar och fastighetsutfarter. Vägen är delvis anpassad utifrån närliggande bebyggelse med
exempelvis separat gång- och cykelväg och belysning. Borås Stad planerar
för en ytterligare expansion av bebyggelsen i området mellan Borås och
Fristad.

1.1

Brister och problem

Följande problem och brister har identifierats i nuvarande vägmiljö:
(Punkterna redovisas i bilagorna 1-7).
• På sträckan blandas genomfartstrafiken med den lokala trafiken, vilket innebär försämringar av både trafiksäkerhet och framkomlighet.
• Det stora antalet korsningspunkter med bl. a. ett stort antal enskilda
fastighetsutfarter medför olycksrisker.
• Det saknas säkra korsningspunkter för oskyddade trafikanter på
flera ställen längs sträckan.
• Pågående förändringar av fritidshusbebyggelsen i Kvarbo till ett ökat
permanentboende ställer krav på hanteringen av gång- och cykeltrafik mellan Fristad och Kvarbo.
• Vägvisningen som sammankopplar befintliga gång- och cykelvägar
och parallellvägar är bristfällig.
• På delar av sträckan har vägen en tydlig landsvägskaraktär och närheten till bebyggelsen uppfattas inte.
• Trafikmiljön i Fristad är inte anpassad utifrån tätortens villkor.
Vägen och järnvägen ligger på vissa sträckor i direkt anslutning till
varandra vilket gör att vägrummet upplevs som brett, vilket i sin tur
leder till högre hastigheter.
• Trafikmiljön i anslutning till skolorna i den södra delen av Fristad
upplevs som rörig och otydlig.
• Det kan vara svårt för trafikanten att uppfatta var Fristad samhälle
börjar, både i söder och i nordväst, vilket leder till höga hastigheter
långt in i samhället.
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Figur 1. Karta över förstudieområdets avgränsning.
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1.2

Syfte

1.3

Aktualitet

Förstudien ska klargöra förutsättningarna och problembilden samt föreslå
huvuddrag och principer för en förbättring av väg 42 mellan Sjöbo, i norra
delen av Borås, och Kvarbo sommarstad, nordväst om Fristad, avseende
trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet för i första hand oskyddade trafikanter. Vidare ska korsningen med väg 1800 (Paradisvägen)
hanteras.

Väg 42, mellan Borås och Fristad, finns inte upptagen i Trafikverkets regionala plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland under 2010-2021.
Däremot har pengar avsatts till stråket Borås-Alingsås-Trollhättan, dvs. vägarna 180, 1890 och 42, som pekats ut som prioriterat mot bakgrund av att
det fyller en viktig funktion för bl. a. kommun- och regionöverskridande
arbetspendling. Pengarna ska finansiera åtgärder för att förbättra säkerheten ex. vad gäller sidoområden, korsningar och mitträcken.
Stråket Borås- Trollhättan har tidigare utretts i en vägutredning från 1998.
Utifrån vägutredningen har f.d. Vägverket tagit ett inriktningsbeslut som
innebär att väg 42 ska ledas om väster om Borås från Viaredsmotet via
Sandhult och Alingsås mot Trollhättan och Vänersborg. En ny vägsträckning föreslås mellan Viared och Sandhult varefter vägen fortsätter längs
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nuvarande väg 180 mot Alingsås. Två alternativa vägkorridorer redovisas i
Borås Stads översiktsplan från 2006. Se figur 2.
Den aktuella sträckan på väg 42, norr om Borås, är dock högt prioriterad på
kommunal nivå då området kring vägen utgör ett attraktivt utvecklingsområde för ny bostadsbebyggelse. Detta gör att Borås Stad vill driva på arbetet
med att förbättra den aktuella sträckan genom att till stora delar finansiera
åtgärderna. Vägen ska därefter överlämnas till Trafikverket som är väghållare och ansvarar för drift och underhåll.
En arbetsplan har upprättats för ombyggnad av väg 42 förbi Sjöbo, direkt
söder om den nu aktuella sträckan.
Trafikverket och Borås Stad har tecknat ett avtal 2010-08-16 om en ombyggnad av korsningen i Sparsör mellan väg 1800 och väg 42 mot bakgrund
av att korsningen har en låg standard med hänsyn till den trafik som går på
vägen.

1.4

Geografisk avgränsning

Förstudien har avgränsats till att omfatta väg 42 norr om Borås, från planerad cirkulationsplats för anslutning av förbifart Sjöbo till befintlig väg 42
och fram till Kvarbo sommarstad nordväst om Fristad. Sträckan är totalt
ca 11,5 km. Förstudien omfattar även en kort sträcka av väg 1800 (Paradisvägen). Se figur 1, sidan 8.
Väg 42 är en viktig länk i det regionala trafiksystemet och ansluter till
Trollhättan, väg 44, E45 i norr och till väg 40, väg 27 i söder. Åtgärder som
påverkar framkomligheten på väg 42 påverkar därför en stor del av regionen. Förstudiens influensområde omfattar ett område från Borås i söder
till Trollhättan i norr och Alingsås i väster och nuvarande väg 42 i öster, se
figur 2 sidan 9.

1.5

Övergripande mål

1.5.1 Nationella mål
De övergripande transportpolitiska målen är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet i hela landet. Målen, med preciseringar, är
följande:
Funktionsmål: Tillgänglighet. Transportsystemets utformning, funktion
och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraften
i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt
svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
• Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet
och bekvämlighet.
• Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den
internationella konkurrenskraften.
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• Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan
Sverige och andra länder.
• Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken
medverkar till ett jämställt samhälle.
• Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer
med funktionsnedsättning.
• Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas i trafikmiljöer, ökar.
• Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.
Hänsynsmål: Säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets utformning,
funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas
allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att
ökad hälsa uppnås.
• Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet
allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020.
• Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och antalet allvarligt skadade halveras mellan 2007
och 2020.
• Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransport
området och luftfartsområdet minskar fortlöpande.
• Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. År 2030 bör
Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.
• Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till
minskad ohälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att
nå uppsatta mål.
1.5.2 Regionala mål
I förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland
under 2010-2021 är de övergripande målen att öka tillväxten, förbättra
miljön, minska klimatpåverkan och göra transportsystemet mer jämlikt för
olika kategorier av samhällsgrupper. Ett antal vägledande utmaningar i de
regionala målen är:
• Öka möjligheterna till arbetspendling över region- och kommungränser, dvs. regionförstoring.
• Kraftigt förbättra kollektivtrafikens förutsättningar.
• Höja säkerheten på det olycksdrabbade regionala vägnätet.
• Stärka kopplingarna mellan regional och nationell infrastruktur och
tvärlänkarna mellan de större nationella lederna.
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1.5.3 Kommunala mål
I Öp 06, Översiktsplan för Borås Stad redovisas ett antal samhällsbyggnadsmål och spelregler för en hållbar utveckling. Av dessa bedöms nedanstående spelregler vara relevanta för projektet.
Bebyggelsestruktur
• Bebyggelsen ska lokaliseras i lägen som förstärker underlaget för
kollektivtrafik så att behovet av transporter som belastar miljön
minimeras.
• Ny bebyggelse ska lokaliseras i lägen med god trafiksäkerhet.
Vägar, järnvägar och annan infrastruktur
• Möjligheten att bygga ut planerade större vägar, järnvägar eller annan infrastruktur går före annan markanvändning.
• Prioritera de gående och cyklandes säkerhet.
• Prioritera bussarnas framkomlighet.
• Minska vägnätets barriäreffekter.
Borås Stad har tagit fram lokala miljömål för Borås Stad för 2010 och 2015.
Av de 16 nationella miljökvalitetsmålen är 14 aktuella för Borås Stad. Dessa
har delats in i 6 avsnitt:
• Kunskap
• Energi och trafik
• Natur
• Vatten
• En säker livsmiljö
• God bebyggd miljö
Av dessa är det framförallt målet God bebyggd miljö som berör projektet
där tre av delmålen till 2010 är:
• Andelen resande med kollektivtrafik i förhållande till resande med
bil har ökat.
• Förtäta bebyggelsen i området mellan Sjöbo och Fristad.
• Kommunalt mål för Fristad är att minska barriäreffekten av väg 42.
Detta genom att göra vägen säkrare och öka bebyggelsen öster om
vägen för att få en jämnare samhällsstruktur i Fristad.
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1.6

Vägplanerings- och vägprojekteringsprocessen

Miljöbalken (1998:808) ska tillämpas på all verksamhet och alla åtgärder
som rör projektering, byggande och drift av vägar. Väglagen (1971:948)
kopplas i 3a § till miljöbalken.
För vägbyggnadsåtgärder på det allmänna vägnätet tillämpas en delvis lagstadgad process (Väglagen 14-20§§) där arbetet successivt fördjupas från
översiktliga studier till projektering. Processen omfattar fyra skeden, se
figur 3.

Förstudien som är det första steget i planeringsprocessen är i första hand
ett inventeringsskede i vilket förutsättningarna för den fortsatta planeringen ska klargöras. Här avgränsas det område som ska analyseras. Problem,
intressen, mål, åtgärdsförslag samt förutsedd miljöpåverkan beskrivs översiktligt. Förstudien tas fram i samråd med länsstyrelsen, allmänheten och
berörda myndigheter. Utgående från förstudien fattar länsstyrelsen beslut
om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte enligt
miljöbalken 6 kap 5§.
Vid behov av mer noggranna studier av alternativa vägsträckningar utifrån
trafiktekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter upprättas en vägutredning, som utgör underlag för val av lösning. En vägutredning skall enligt
Väglagen göras när det i förstudien klarlagts att alternativa vägsträckningar
behöver studeras. I vägutredningen upprättas en miljökonsekvensbeskrivning, som en viktig del av beslutsunderlaget.

Plan- och bygglagens
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Arbetsplan

Detaljplan
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Figur 3. Planerings- och projekteringsprocessen enligt Väglagen respektive
plan- och bygglagen
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En arbetsplan tas fram för projekteringen av den valda lösningen inom vald
korridor. Arbetsplanen beskriver vilket markområde som behövs för åtgärderna. Arbetsplanen är en formell handling som fastställs och som kan
överklagas. I detta skede vägs enskilda och allmänna intressen mot vägens
funktion och standard. Till arbetsplanen utarbetas en miljökonsekvensbeskrivning för de åtgärder som redovisas i arbetsplanen. I samband med
miljökonsekvensbeskrivningen tas de fördjupade underlag fram som krävs
för att bedöma miljöeffekterna av de planerade åtgärderna.
Bygghandlingen kompletterar arbetsplanen till färdig handling för byggnation av vägen.
Vägplaneringen samordnas och integreras med den kommunala planeringen i fråga om översiktsplaner och detaljplaner.

1.7

Plan- och bygglagen

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. ÖP 06, Översiktsplan för
Borås Stad, uttrycker värden och förhållningssätt till allmänna intressen
samt vilja och riktlinjer för aktiv utveckling eller bevarande.
Arbetsplanen och projekteringen av de föreslagna åtgärder ligger till grund
för framtagandet av detaljplaner för ny bostadsbebyggelse i detta fall i
bland annat Tosseryd och vid Paradis. Under detaljplaneprocessen hålls
samråd med länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten samt de som i övrigt
berörs av förslaget. Planen ska ställas ut och under den tiden finns det
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Efter att detaljplanen ställts
ut kommer den att antas.
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2

Befintliga förhållanden

2.1

Markanvändning

Borås ligger i Västergötland och tillhör Västra Götalands län. Kommunen
har över 100 000 invånare och innefattar, förutom centralorten Borås, 20
tätorter. En av de största tätorterna är Fristad.

Längs väg 42, mellan Borås och Fristad, har bebyggelsen de senaste åren
ökat och orterna växer närmare varandra. I förstudieområdet bor det strax
över 6000 personer, varav närmare 5000 bor i Fristad-Sparsör. I området
är efterfrågan på lediga tomter stor och barnfamiljer ställer också krav på
platser i förskolor och skolor. Enligt Borås Stads prognos för den närmaste
5 års perioden förväntas befolkningen i Fristads kommundel öka med drygt
600 personer. Ökningen av antalet barn och ungdomar ligger i topp jämfört
med övriga delar av kommunen. Bostadsbebyggelsen intill väg 42 utgörs
mestadels av fristående villor.
Längs vägen finns tre samhällen, Tosseryd, Frufällan och Sparsör. Viktiga
målpunkter utmed sträckan utgörs av förskolor, skolor, idrottsanläggning,
badplatser, affärer och mindre industrier. I Borås söder om förstudieområdet finns ett stort utbud av offentlig och privat service. Här finns också
de flesta arbetsplatserna men även Borgstena norr om Fristad är en viktig
målpunkt för arbetspendling. Dessutom finns det ett antal mindre arbetsplatser utmed hela sträckan. Se figur 4.
2.1.1
Ledningar
Utmed vägen förekommer såväl el- som vatten- och avloppsledningar. En
ny vattenledning planeras genom Frufällan fram till Paradisvägen i Sparsör
samt mellan Fristad och Kvarbo sommarstad, se figur 9 sidan 20. I Fristad
finns även fjärrvärmeledningar nedgrävda utmed vägen.
2.1.2 Kommunala planer
I gällande översiktsplan för Borås Stad (ÖP06) redovisas ett förslag där väg
42 läggs i en ny sträckning mot Trollhättan, se även 1.3 Aktualitet, sidan 9. I
översiktsplanen redovisas även fördjupningar över Sjöbo och Fristad. Ett
mindre område med ny bostadsbebyggelse föreslås i Skogsryd väster om
vägen och järnvägen och i Fristad redovisas fler möjliga, nya bostadsområden. I den södra delen av Fristad utpekas också ett område mellan väg 42
och järnvägen som utvecklingsområde för verksamheter som kan samlokaliseras med bostäder. Vidare markerar kommunen behovet av att öka trafiksäkerheten och minska bullerstörningarna längs genomfarten i Fristad.
Översiktsplanen omfattar inte området kring Tosseryd, Frufällan eller
Sparsör varför kommunen har påbörjat arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan över området. I planarbetet förutsätts en kraftig expansion av bostadsbebyggelsen i Tosseryd och de östra delarna av Sparsör.
Borås Stad arbetar för närvarande med detaljplaner för ny bostadsbebyggelse inom området i närheten av väg 42.
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16

2 Km

• Tosseryd - syftet är att möjliggöra en exploatering av ny villabebyggelse mellan Däckvägen och Tosserydsvägen. I planen ingår även en
ny anslutning av Tosserydsvägen till väg 42 via en ny cirkulationsplats vid förbifart Sjöbo.
• Sölebo - Planens främsta syfte är att skapa förutsättningar för förtätning av Sparsör med cirka 50 bostadsenheter, trafiken kommer att
anslutas till väg 42, vid nuvarande korsningen där Paradisvägen
ansluter idag.
• Paradis – Planförslaget rymmer 60 bostadsenheter och en förskola.
Trafiken föreslås ansluta mot väg 42 och planen omfattar en ombyggnad med en ny anslutning norr om bebyggelsen.
• Hovalida norra – Syftet med planen är att ansluta området till kommunalt VA och möjlighet ges då samtidigt till ett 20-tal nya tomter
för friliggande bostadshus.
• Prästgården, Fristad – Detaljplanen gör det möjligt att öka bebyggelsen för hyresrätter, dryga 100 lägenheter.
HästhagenKvarbo
sommarstad Kvarbo
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Figur 5. Kartan visar pågående detaljplaner inom förstudieområdet.
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2.2

Trafik och trafikanter

2.2.1 Funktion och utformning
Väg 42 mellan Borås och Fristad är 9-13 meter bred. Från Fristad och västerut är vägen smalare med en bredd på 6,5-9 meter. Vägen har ett körfält
i vardera riktningen och breda vägrenar mellan Sjöbo och Fristad. På hela
sträckan ansluter flera allmänna vägar samt ett stort antal mindre vägar
och fastighetsanslutningar. De mer trafikerade korsningarna är utformade
med vänstersvängfält. Hela sträckan mellan Sjöbo och Fristad är belyst.
Väg 42 passerar planskilt under järnvägen efter Sjöbo och i Fristad. Övriga
anslutande vägar korsar järnvägen i plan.
Hastighetsbegränsningarna längs den aktuella sträckan redovisas i figur 6.
Längs stora delar av sträckan finns en separat gång- och cykelväg i direkt
anslutning till väg 42. På de delar där gång- och cykelväg saknas finns ett
parallellt vägnät med lite trafik som kan användas av gående och cyklister.
Gång- och cykelvägnätet redovisas i figur 10, sidan 22.
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Figur 6. Skyltad hastighet på väg 42 längs aktuell sträcka.
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2.2.2 Fordonstrafik
Väg 42 utgör huvudinfart till Borås från norr och den är starkt trafikerad
med en årsdygnstrafik som varierar från drygt 3000 fordon nordväst om
Fristad till 8700 och 9700 fordon mellan Fristad och Borås, av dessa utgörs
cirka 8-11 % av lastbilar (mätår 2006), se figur 6. Att trafikmängden är
högre närmare Fristad beror sannolikt på att väg 1800 (Paradisvägen) mot
Brämhult används som en smitväg av trafiken som ska österut för att slippa
köra genom Borås centrum.
Mätningarna visar att trafikintensiteten är högst mellan fyra och sex på
eftermiddagen. Trafiken under den mest belastade timmen utgör cirka 11
% av årsdygnstrafiken. Riktningsfördelningen på vägen varierar. Vid en
mätning utförd i september 2006 gick drygt 65 % av den totala trafiken i
riktning mot Borås under morgonens maxtimme. På eftermiddagen råder
omvänd situation, med cirka 60 % av trafiken i riktning mot Fristad.
2.2.3 Kollektivtrafik och skolskjuts
Vägen trafikeras av tre landsbygdslinjer, 150, 240 och 582. Linje 150 har en
hög turtäthet med två avgångar per timma, linje 240 går några gånger per
dag och linje 582 går en gång i timmen på morgon och eftermiddag. Statistik från 2007/2008 visar att det genomförs drygt 1750 enkelresor varje vardag med busslinjerna som trafikerar sträckan, varav cirka 80 % av resorna
sker med linje 150. Cirka 1/3 av resorna med linje 150 utgörs av skolresor.

Figur 7. Älvsborgsbanan trafikerar sträckan Borås-Herrljunga-Vänersborg och
stannar i Fristad
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Figur 8. Karta som visar läget för busshållplatserna längs sträckan.

20

På den aktuella sträckan finns det 17 busshållplatser, busshållplatsernas
placering redovisas i figur 8. Busshållplatserna är i huvudsak bussfickor
med endast hållplatsstolpe, men det finns också hållplatser där bussen
stannar på vägrenen. Vidare saknas gångväg mellan många av hållplatserna
och anslutande vägar samt säkra passagemöjligheter över vägen. Se även
2.2.4 Gång- och cykelnät.
Älvsborgsbanan från Borås till Herrljunga och Vänersborg går delvis parallellt med vägen med stopp i Fristad. Det går idag 11 dubbelturer per vardag mellan Borås och Fristad vilket innebär att tåget går ungefär en gång
varannan timma. Västtrafik har under 2009 utrett möjligheterna att öka
trafiken på sträckan till 13 dubbelturer per dag.
Standarden på Älvsborgsbanan har brister med bl.a. plankorsningar i Frufällan och Fristad. Högsta tillåtna hastigheten mellan Borås-Fristad är på
delar av sträckan begränsad till 50-60 km/h.
Längs sträckan finns fyra skolor, Kilskolan (åk 3-6) och Slättängskolan (åk
F-2) i Sparsör och Fristadskolan (åk 7-9) och Gula skolan (åk F-6) i Fristad. Barnen i området är berättigade till skolskjuts beroende på ålder och
avstånd mellan hemmet och skolan, enligt figur 9 med generella avståndsgränser för skolskjuts. Övriga elever går, cyklar, åker moped eller blir skjutsade till skolan. Asklandaskolan (åk F-6) i Fristad ligger drygt en kilometer
väster om väg 42. Elever från skolan går en gång i veckan tillsammans med
lärare till Fristadskolan för att ha hemkunskap, de korsar då både väg 42
och järnvägen. Barn rör sig även efter skoltid och på helger i hela området
kring vägen då de besöker vänner och ägnar sig åt olika fritidsaktiviteter.

Årskurs

Avstånd i km

F-3

2 km

4-9

3 km

Figur 9. Generella avståndsgränser för skolskjuts

2.2.4 Gång- och cykelnät
Gång- och cykelvägar och passager redovisas i figur 10, sidan 22.
På sträckan Sjöbo-Frufällan saknas en separat gång- och cykelväg och
gående och cyklister hänvisas till parallella bostadsgator och vägar, men
många använder även väg 42. Från Frufällan till Fristad finns en enkelsidig
separat gång- och cykelväg längs med väg 42. Gång- och cykelvägen följer
vägens västra sida från Frufällan till Sparsör där väg 42 passeras i en tunnel vid Sparsörsskolorna. Härefter fortsätter gång- och cykelvägen längs
vägens östra sida fram till Fristad. I Fristad saknas en separat cykelväg från
korsningen mellan väg 183 och väg 42 och västerut i riktning mot Vårgårda.
Det finns dock smala gångbanor på ömse sidor av vägen på sträckan genom
tätorten.
Vid Tosserydsvägens anslutning finns en s.k. gångpassage med mittrefug.
I Frufällan finns ett obevakat övergångsställe vid busshållplatserna och
Skogsrydsvägens anslutning till väg 42. I Sparsör finns två portar under väg
42. Den första ligger i anslutning till skolorna och är endast för gång- och
cykeltrafik. Den andra porten är utformad för blandtrafik och här passerar
Rosenvägen under väg 42. Vid korsningen mellan Sparsörsvägen och Hovalidsvägen finns även en gångpassage med mittrefug. På sträckan genom
Fristad finns det sex övergångställen, två stycken i anslutning till skolorna
vilka är utrustade med blinkande skyltar som varnar för när gående när21
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Figur 10. Karta över gång- och cykelvägar samt passager för gående och
cyklister över väg 42. På kartan redovisas även planerad ny vattenledning vid
Frufällan samt från Kvarbo sommarstad till Fristad.
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mar sig övergångstället. I anslutning till skolorna finns även en obevakad
gångpassage över järnvägen. Vid folkhögskolan väster om järnvägen finns
ett signalreglerat övergångsställe på väg 42.
På flera platser finns tydligt upptrampade stigar i vägkanten som visar var
gående och cyklister passerar över vägen, bland annat vid Frufällan i höjd
med Rodervägen och Himlabacken och vid anslutningsvägen till Paradisområdet, se bilaga 2.
2.2.5 Barriäreffekter
Då målpunkterna och bebyggelsen i området ligger på ömse sidor av vägen
finns ett stort behov av att passera vägen. Bland annat finns ett stort antal
barn som måste passera vägen på sin väg till och från skola och fritidsaktiviteter. Barriäreffekten är påtaglig med stor andel genomfartstrafik och
höga hastigheter. Boende längs sträckan har vid flera tillfällen påtalat den
kraftiga barriär som vägen utgör.
2.2.6 Trafiksäkerhet
Längs sträckan har det inträffat 73 olyckor med 119 personer inblandade
under de senaste tio åren (information hämtad från STRADA 2010). En
övervägande del av olyckorna har inneburit lindriga personskador (89 %)
men det har även skett 9 olyckor (8 %) som medfört svåra skador och 3
olyckor (3 %) som har haft dödlig utgång. Se figur 11 och 12.
Den vanligaste olyckstypen har varit singelolyckor vilka står för 36 % av det
totala antalet olyckor och de är spridda längs hela sträckan. Det finns dock
några platser där flera singelolyckor har inträffat, precis norr om anslutningen till Däckvägen från väg 42 och vid infarten mot Frufällan norrifrån. Upphinnande fordon är också en vanlig orsak till olyckor på sträckan.
Dessa har oftast inträffat i samband med avsvängande fordon. Ett antal
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olyckor med upphinnande fordon har även inträffat i Frufällan när fordon
stannat för gående vid övergångstället. Olyckor med avsvängande och
korsande trafik utgör 10 respektive 8 %. Sammanlagt har 17 % av olyckorna
inträffat i direkt anslutning till korsningar på sträckan. Därtill kan flera av
olyckorna med upphinnande fordon också relateras till korsningarna.
Oskyddade trafikanter dvs. fotgängare, cyklister och mopedister har varit
inblandade i 15 % av olyckorna och vid två tillfällen har olyckorna haft en
dödlig utgång. Den ena dödsolyckan skedde vid ett försök att korsa vägen
och den andra vid kollision med en moped på angränsade cykelbana.
Antalet olyckor med cykel/moped är få, endast tre olyckor på 10 år, trots
att många klagar över hur mopedförarna kör och att de inte visar någon
hänsyn till gällande trafikreglerna.
Under det senaste året har det inträffat ytterligare 4 olyckor med svårt
skadade.
I statistiken ingår endast de viltolyckor som medfört personskador och det
saknas statistik för övriga viltolyckor längs den aktuella sträckan. Enligt
muntliga uppgifter från Fristad Jaktvårdskrets förekommer dock mycket
vilt i området, särskilt i Frufällebacken och Sparsör.
2.2.7 Framtida trafik
Den totala trafiken på väg 42 i den norra delen av Sjöbo ökade med ungefär
1,7 % per år under perioden 2002 till 2006 – från 10 660 till 11 390 fordon/
dygn. På övriga delar av väg 42 mot Fristad ökade trafiken med cirka 0,5 %
per år.
Enligt f.d. Vägverkets prognoser för trafikutveckling i Borås, som ligger till
grund för åtgärdsplaneringen, se figur 13, beräknas trafikflödena mellan år
2006 och 2020 öka med 0,75 % per år. Vid känslighetsanalys beräknas hög
tillväxt bli ungefär 1,4 % per år.
Som tidigare nämnts har Borås Stad planer på ytterligare exploatering
(främst bostäder) i området, vilket kommer att påverka trafiktillväxten
utöver den förväntade årliga trafikökningen.
Om trafikökningen fortsätter som mellan 2002 och 2006 kommer trafiken
på väg 42 söder om väg 1800 (Paradisvägen) att öka till 9300 fordon/dygn
2020. Med Trafikverkets prognos blir trafiken 9900 fordon/dygn 2020 eller 10 700 fordon/dygn med hög uppräkning. Motsvarande siffror norr om
väg 1800 blir 10 400 fordon/dygn och med Trafikverkets prognos 11 000
fordon/dygn respektive 12 000 fordon/dygn.
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2.3

Miljö

2.3.1 Riksintressen
Väg 42 och järnvägen Älvsborgsbanan är riksintresse för kommunikationer
vilket innebär att de ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra
tillkomsten eller utnyttjandet av dessa. Riksintresset innebär att vägens
och järnvägens funktion ska skyddas avseende god tillgänglighet, god
transportkvalitet och god nåbarhet till andra regioner.
Kröklings hage och Mölarp söder om Fristad är Natura 2000-områden och
avsatta som naturreservat, se figur 16 sidan 30.
Fristad-Gingri är riksintresse för kulturmiljön vilket innebär att området
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön, se figur 15,
sidan 28.
2.3.2 Landskapsbild och kulturmiljö
Landskapet kring vägen utgörs av skogs- och mellanbygd som naturgeografiskt ingår i sydvästra Sveriges kuperade barr- och lövskogslandskap. Vägen
följer Öresjös östra kant och viker efter Fristad av mot nordväst. Avståndet
till sjön varierar från knappt 200 meter upp till närmare 800 meter. Terrängen är starkt kuperad med skogsklädda västvända sluttningar ner mot
Öresjö. Kring Fristad blir landskapet flackare med mindre höjdskillnader
och här sker också en övergång till ett mer öppet, småskaligt odlingslandskap. Nordväst om Fristad kännetecknas landskapet av höga barr- och
lövskogsklädda kullar samt i de lägre liggande partierna ner mot Ärtingen
av öppna åkrar och betesmarker.
Större delen av sträckan är idag bebyggd. Närheten till bebyggelsen är dock
svår att uppfatta från vägen då bebyggelse och väg på långa avsnitt är åtskilda av tät vegetation. Endast på korta avsnitt saknas vegetationen eller är
den så gles att samhällena kan upplevas från vägen. Fristad är ett undantag.
Här är bebyggelsen och tätorten väl synlig från vägen, men vägen har ändå
en påtaglig karaktär av genomfart.
Vägen går genom en rik kulturbygd längs ett transportstråk med Viskan
och Öresjö som använts för transporter sedan förhistorisk tid. Viskan

Figur 14. Stenvalvsbro
från 1829 över Viskan,
mellan Sparsör och Fristad. Bron används idag
för gång- och cykeltrafik.
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skapade också förutsättningar för industrins framväxt, med bl. a. tegelbruk
och kvarnar. I området kring Viskan och Öresjö finns många spår som
vittnar om åns betydelse för människan under lång tid. Längs den aktuella
vägsträckan finns 37 registrerade fornminnen inom ett avstånd på cirka 150
meter från vägen. Huvudelen av dessa återfinns i ett område från Viskan
och norrut. Området kring Fristad kyrka, Gingri och Mölarp strax öster om
väg 42 är av riksintresse för kulturmiljövården. I området finns det tydliga
spår av tidiga bosättningar och en lång agrarhistorisk kontinuitet med
exempelvis gravfält, stenrösen, terrasserade åkrar, kyrkoruiner och välbevarade byggnader. Se figur 15 sidan 28 med vidstående tabell.
Vägen som har anor från 1500-talet har byggts om i olika omgångar men
gamla sträckningar finns delvis kvar som lokalvägnät. Den södra delen,
som är den del som anlagts senast, byggdes om efter 1900-talets mitt när
trafiken ökade och vägens standard blev för låg. Vid passagen över Viskan
fanns ett vadställe strax norr om utloppet till Öresjö. Vadstället övergavs på
1680-talet när en bro byggdes vilken 1829 ersattes av den stenvalvsbro som
ligger intill den nuvarande bron. Stenvalvsbron används idag för gång- och
cykeltrafik, se figur 14.
Samhällena längs sträckan etablerades kring stationslägen och enklare
hållplatser när järnvägen byggdes ut på 1860-talet. Det har tidigare funnits
hållplatser i såväl Skogsryd som Frufällan och Sparsör. Än idag är den äldre
bebyggelsen samlad kring järnvägen. Stora delar av dagens bebyggelse har
tillkommit efter järnvägens tillkomst, under den första halvan av 1900-talet.
Järnvägen lockade ut Borås borgerskap till de vackra miljöerna kring
Öresjö vilket ledde till att sommarvillor började byggas i området. Under
början av 1900-talet uppfördes många sommarvillor längs Öresjö. Sommarhusen var inspirerade av engelsk och amerikansk villaarkitektur. Längs
Skogsrydsvägen finns många välbevarade villor som har ett kulturhistoriskt bevarandevärde. I den natursköna miljön utvecklades även koloniområden och sommarhem för att ge möjlighet för människor att komma ut
ur staden. Området kring Skogsrydsvägen fram till Frufällan ingår i Borås
kommunala kulturmiljöprogram.
Bebyggelsen i Fristad flyttade till sitt nuvarande läge i samband med
järnvägens utbyggnad, tidigare låg bebyggelsen i byn en bit sydost om den
nuvarande orten, vid Fristad kyrka. Vid järnvägen byggdes ett samhälle
upp runt stationen med tidsenliga byggnader. Ett antal av dessa byggnader
finns fortfarande kvar, bland annat stationshuset och flera skolor som är av
intresse att bevara. Idag ligger Fristad samhälle samlat kring väg 42 som
går rakt igenom orten. Vid cirkulationsplatsen som binder samman väg 42
och väg 183 mot Borgstena finns ett litet centrum med affärer, caféer och
restauranger.
På 1700- och 1800-talet, kring nuvarande musikskolan och Kyrkans hus,
uppstod ett litet centrum eller marknadsplats vid landsvägen, väster om
dåvarande Fristad by. Två allfartsvägar; Borås- Skara, Bredared - Ås möttes
nämligen strax söder om marknadsplatsen, vid den nuvarande bensinstationen. Denna plats kallades Ljungheden eller Fristads Hed/Skalle hed.
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Fornminne
punkt
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Kommunalt kulturmiljöprogram
Riksintresse kulturmiljö
0

1

2 km

Socken

Nummer Beskrivning

Fristad

10

1 Grav, stensättning; 2 Grav, röse

Fristad

11

Byggnad annan, övrig kulturhistorisk lämning

Fristad

163

Fristad

9

Fristad

130

Fyndplats

Fristad

131

Fyndplats

Fristad

132

Lägenhetsbebyggelse, övrig kulturhistorisk lämning

Fristad

15

1 Grav, stenkrets; 2 Grav, stenkrets; 3 Grav, stenkrets

Fristad

4

1 Gravfält; 2 Färdväg, hålväg; 3 Färdväg, hålväg; 4 Färdväg,
hålväg

Fristad

143

Fyndplats

Fristad

16

1 Gravfält; 2 Gravfält

Fristad

128

Fyndsamling resp. byggnad annan, övrig kulturhistorisk lämning

Fristad

127

Minnessten

Fristad

61

Minnessten

Fristad

60

Milstolpe

Fristad

68

Hembygdsgård, övrig kulturhistorisk lämning

Fristad

59

Vägmärke

Fristad

121

Fyndplats

Fristad

52

1 Gravfält; 2 Boplats

Fristad

51

1 Grav, uppgift om; 2 Fyndplats

Fristad

53

1 Grav, stenkrets; 2 Grav

Fristad

109

Fyndplats

Fristad

110

Fyndplats

Fristad

122

Stenkammargrav, uppgift om

Fristad

44

Bro

Fristad

45

Grav

Fristad

46

Resta stenar, uppgift om

Fristad

47

1 Grav, domarring; 2 Fyndplats

Fristad

48

1 Naturföremål/-bildning med tradition; 2 Stridsvärn

Fristad

49

Grav, stensättning

Gingri

20

Fornlämningsliknande lämning

Fristad

50

1 Grav; 2 Fyndplats

Fristad

150

Fyndplats

Fristad

117

Fyndplats

Fristad

107

Grav

Fristad

71

Fornlämningsliknande lämning

Fristad

106

Naturföremål/-bildning med tradition

Område med fossil åkermark
Grav

I tabellen redovisas fornminnen inom cirka 150 meter från vägen.
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Figur 16. Karta
miljövärden inom förstusommarstad
dieområdet.
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Namnet Skalle lever kvar genom badplatsen vid Öresjö och bebyggelsen
väster om vägen.
Kring Arta by nordväst om Fristad utbreder sig ett välbevarat skifteslandskap med stenmursavgränsade åkrar och betade glesa björkhagar. Området
har sannolikt varit bebott sedan stenåldern. I områdets södra del, norr om
väg 42, finns en av länets få kvarvarande ljunghedar.
2.3.3 Naturmiljö
Naturvärdena i utredningsområdet är främst kopplade till Viskan och
odlingslandskapet med betesmarker och lövskogar som sträcker sig mot
Fristad kyrkby och Gingri. I anslutning till Viskans dalgång och dess utlopp
i Öresjö finns två naturreservat, Kröklings hage och Mölarps naturreservat.
De två naturreservaten är sammanlänkande och utgör även ett frekvent
besökt rekreationsområde. Det som ger området dess speciella karaktär
är de tydliga lämningarna från istiden. Det finns även rik växlighet med
varierande karaktär. Slåtterängen på Mölarps ö har en rik flora med många
speciella arter. Kröklings hage inrymmer på ett litet område ädellövskog,
lövängar och granskog i en starkt kuperat terräng.

En nyckelbiotop är ett
skogsområde som från
en samlad bedömning av
biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska
miljö idag har mycket stor
betydelse för skogens flora
och fauna. Där finns eller
kan förväntas finnas rödlistade arter.

I Viskan finns flera forsar och fall där bl.a. forsärla och strömstare förekommer. Vattendraget i sig självt ger upphov till intressanta limniska miljöer
och i dess omgivning växer lundskogar och klibbalskog. Ån hyser flera
skyddsvärda arter, däribland öring och flodkräfta.
Vid Viskans utlopp i Öresjö omges ån av en sumpskog med al och grönpil,
mot norr övergående i en björksumpskog. Busksnår och högörtsvegetation
bidrar till att skapa miljöer värdefulla för såväl häckande som rastande
fåglar.
Vid mynningen ligger ett fågeltorn inbäddat bland träden. Utanför utbreder
sig mindre vassområden. Sparsör är en av Borås Stads främsta fågellokaler.
I närheten av vägen, vid koloniområdet några km norr om Tosseryd och
söder om Frufällan, finns lövskogar som bedömts som värdefulla (klass
3 på en 3-gradig skala) vid Länsstyrelsena lövskogsinventering. Utmed
Skogsrydsvägen finns också flera mindre lövskogsområden som bedömts
som värdefulla vid Skogsstyrelsens inventeringar. Värdefulla lövskogsobjekt återfinns också i odlingslandskapet kring Arta och Kvarbo.
Bäcken som rinner från Tosseryd mot Öresjö och skogen kring denna har
klassats som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen. Detsamma gäller lövskogsområdet kring bäcken norr om Paradisvägen liksom lövskogen kring bäcken
som rinner under vägen söder om Fristad.
2.3.4 Rekreation och friluftsliv
Kring samhällena på sträckan finns det gott om skogsområden med stigar
som ger goda möjlighet till närrekreation. I naturreservaten går stigarna
förbi skön natur och Mölarps kvarn är ett populärt utflyktsmål. Det ålderdomliga odlingslandskapet kring Arta i norr erbjuder också goda möjligheter till rekreation. Det finns elljusspår i Sparsör och en fotbollsplan öster
om vägen.
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Öresjös storlek och närheten till Borås Stad leder till ett omfattande båtoch badliv och längs Öresjös östra strand finns det flera badplatser. Även
Ärtingen i norr kan erbjuda goda badmöjligheter för Fristadborna.
2.3.5 Naturresurser
Ytvattnet i utredningsområdet består av Öresjö, Viskan och Ärtingen samt
tillrinnande bäckar och vattendrag. Öresjö är vattentäkt för Borås Stad och
Ärtingen är reservvattentäkt. Avrinningsområdet för Öresjö sträcker ut sig
på den nordöstra sidan om sjön. För att skydda vattentäkten har ett skyddsområde lagts fast vilket följer de tillrinnande vattendragen. Väg 42 passerar
genom skyddsområdet på flera ställen.
Utredningsområdet består i huvudsak av tätortsbebyggelse och mellan
bebyggelsen områden med skogsmark. Kring Fristad finns mindre
områden med jordbruksmark där marken till stora delar används som vall
och betesmark.
2.3.6 Miljöbelastning
Väg 42 är rekommenderad färdväg för transport med farligt gods. Enligt en
kartläggning från 2006 fraktades det under september månad totalt i storleksordningen 100 - 33000 ton farligt gods på väg 42 (lägsta klassen enligt
genomförd kartläggning). Av det gods som fraktas på vägen utgörs en stor
andel av farliga vätskor. Även brandfarliga ämnen, oxiderande ämnen, organiska peroxider, giftiga ämnen, frätande ämnen samt en del övriga farliga
ämnen eller föremål fraktas på vägen. Väg 42 tillhör dock inte någon av de
mest trafikerade vägarna i Sverige med avseende på farligt gods. Farligt
gods fraktas även på Älvsborgsbanan.
Särskilda skyddsobjekt längs sträckan utgör förutom närliggande bostadsbebyggelse även skolorna i Sparsör och Fristad, bensinstationerna vid
Sölebo och i Fristad samt vattentäkten.
Längs stora delar av sträckan finns samlad bebyggelse och som framgår
av avsnittet 2.1 Markanvändning förväntas antalet boende i området öka.
Närheten till vägen innebär att det finns stora bullerproblem för de boende.
Längs med väg 42 är det många hus som ligger så nära vägen att riktvärdet
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus överskrids. Se även avsnitt 3.5 Miljö.
F.d. Vägverket har erbjudit boende med ljudnivåer över 60 dB(A) bullerskyddsåtgärder, i första hand i form av fönsteråtgärder. Även åtgärder för
att förbättra utomhusmiljön har genomförts för ett antal fastigheter genom
uppsättning av skärmar och vallar.
I dagsläget finns inga bindande siffervärden för högsta bullernivåer. I samband med infrastrukturpropositionen, 1996/97:53, som antogs 1997, fastställde Riksdagen dock riktvärden för vägtrafikbuller som skall eftersträvas
i samband med om- och nybyggnad av infrastruktur, se figur 21, sidan 35.
Miljökvalitetsnormer är ett styrmedel i det svenska miljöarbetet för att
styra utvecklingen mot en god miljö. Miljökvalitetsnormerna regleras genom miljöbalken. Det finns idag miljökvalitetsnormer för bl.a. luftkvalitet
vilka regleras genom luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477).
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Idag finns normer som reglerar tillåtna halter av kvävedioxid, kväveoxider,
svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar och ozon i utomhusluften.
De partiklar som regleras är de som understiger 10µm i diameter. Från
2013 gäller även gränsvärden för bens(a)pyren, arsenik, kadmium och
nickel. Se vidare avsnitt 3.5 Miljö.

2.4

Byggnadstekniska förutsättningar

Terrängen omkring väg 42 är starkt kuperad med nivåskillnader på upptill 60 meter och sluttar ner mot Öresjö, närmast sjön är nivåskillnaderna
tämligen små.
Området har högt grundvatten som på vissa ställen går upp i marknivå.
Grundvattnet rinner ut i Öresjö, som är en vattentäkt för Borås Stad. Vid
åtgärder på vägen måste särskilda hänsynstaganden tas för att undvika att
föroreningar ska nå vattentäkten.
Jordarten utmed den aktuella vägsträckan består till största delen av moränjordar. Kring Fristad, Viskan och de norra delarna av Sparsör går vägen
dock över ett stråk med isälvsavlagringar. Ytligt berg förekommer också
framför allt öster om vägen mellan Tosseryd och Frufällan.
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3

Funktionsanalys

Identifierade problempunkter redovisas i bilagorna 1-7 och sidan 7, kap 1.1.

3.1

Tillgänglighet

Vägens bredd, standard och hastighetsgränser ger relativt god tillgänglighet och framkomlighet för biltrafiken. Vägens höga trafikflöden i sig
bedöms inte ge upphov till oacceptabla framkomlighetsproblem. Det kan
dock vara svårt för trafik på anslutande gator och vägar att ta sig ut på
väg 42 under högtrafik. Likaså kan viss köbildning uppstå på väg 42 vid
järnvägskorsningarna i plan i Frufällan och Fristad. Vidare stoppar övergångsstället och hastighetssänkningen från 80 till 50 km/h i Frufällan och
sträckan med 30 km/h förbi skolorna i Fristad till viss del upp trafiken.
För att undvika att köra genom Borås använder många trafikanter, både
pendeltrafikanter och tung trafik, väg 1800 som är en närmare väg till målpunkter öster om Borås. Anslutningen till väg 42 från väg 1800 är idag inte
anpassad för tung trafik. För övrigt är framkomligheten god för tung trafik.
Framkomligheten för oskyddade trafikanter har på flera håll brister längs
sträckan genom avsaknaden av lämpliga och säkra passager av vägen.
Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt ta sig mellan olika målpunkter längs väg 42 behöver förbättras i framtiden för att bland annat uppnå
hänsynsmålet att antalet allvarligt skadade skall minska.
Planer på ny bostadsbebyggelse och förskola i Sparsör kommer att bidra till
att antalet oskyddade trafikanter som måste korsa vägen ökar. I anslutning
till Sparsörsskolorna finns två portar under vägen vilka har en hög användningsgrad. För passage av väg 42 på andra ställen är det lång väntetid innan
det blir en lämplig lucka i trafiken. Förutsättningarna för gång- och cykel
längs väg 42 behöver förbättras.
Den separata gång- och cykelvägen mellan Frufällan och Fristad borgar
för en god framkomlighet för längsgående rörelser utmed vägen. Samtidigt
innebär sidbyten och passagen vid Rosenvägen i Sparsör att många cyklister istället väljer att cykla på vägen, se figur 17. På resterade del av sträckan

Figur 17. Befintlig gångoch cykelväg vid passagen över Rosenvägen.
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mot Borås saknas separat gång- och cykelväg och då skyltning saknas till
lämpligt parallellvägnät blir rekommenderat gång- och cykelvägnät svårframkomligt och otydligt för trafikanterna. Det parallella gatunätet innebär
även större höjdskillnader, fler korsningar och längre vägsträcka för cyklisterna. Avsaknaden av en gång- och cykelväg på sträckan mellan Fristad
och Kvarbo sommarstad och att vägen här är betydligt smalare innebär att
tillgängligheten för oskyddade trafikanter är klart otillfredsställande.
Kollektivtrafiken på väg 42 är god och har hög turtäthet. Busshållplatserna
har dock brister då de inte är anpassade för funktionshindrade och det
saknas säkra anslutningar för gående till flera av busshållplatserna.
Skolvägarna har god tillgänglighet för de elever som bor på samma sida av
vägen som skolan dock finns det brister för dem som bor på motsatt sida
av vägen. Eleverna kan vara tvungna att korsa både väg 42 och järnvägen
vilket bidrar till längre skolväg och osäkra övergångar.

3.2

Transportkvalitet

Standarden på vägytan och vägens bärighet är god vilket borgar för en
god transportkvalitet. Samtidigt innebär det stora antalet korsningar på
sträckan begränsningar av transportkvalitet. Det finns ett behov av bättre
anslutningar som möjliggör för de boende kring vägen att enklare ta sig ut
på vägen. Det behövs också ett bättre sammanhängande lokalvägnät som
gör det möjligt att ta sig till lokala mål utan att behöva ta sig ut på väg 42.
För gående och cyklister behövs ett genomgående gång- och cykelstråk
med fler passagemöjligheter som medger bekväma resor för dessa trafikanter. Även för kollektivtrafikresenärerna finns stora brister inte minst vad
gäller hållplatsernas utformning och möjligheterna att på ett tryggt sätt ta
sig till och från dessa.

3.3

Regional utveckling

Borås Stad befinner sig i ett utvecklingsskede, invånarantalet och bostadsbebyggelsen ökar. Kollektivtrafikstråk finns mellan Borås och Fristad,
vilket ger förutsättningar för goda pendlingsmöjligheter till Borås och
vidare till Göteborgsregionen. Förbättringsåtgärder på vägen gör området
attraktivare och fler har möjlighet att bosätta sig i området vilket bidrar till
positiv regional utveckling. Genom att förbättra pendlingsmöjligheten till
Borås påverkas den lokala tillväxten positivt.

Figur 18. Standarden på
busshållplatserna längs
sträckan är generellt låg.
Här ett exempel vid Paradisvägen där fickhållplats
saknas.

Den kapacitet som korsningarna längs sträckan har idag klarar inte den ökning av trafikanter som förväntas vid planerade exploateringar kring vägen.
En viktig konkurrensparameter för näringslivet är god tillgänglighet till det
övergripande vägnätet för godstransporterna. Den utveckling som pågår i
Borås Stad med omfattande utbyggnad av såväl nya bostads- som verksamhetsområden har lett till en trafiksituation med mycket höga trafikflöden i
stadens centrala delar. Detta påverkar inte minst tillförlitligheten i transportsystemet för godstransporterna. För att långsiktigt åstadkomma en
hållbar lösning av stadens vägnät krävs omfattande ombyggnadsåtgärder
35

Figur 19. Enskilda fastighetsutfarter på vägens
östra sida vid Frufällebacken.

där planerad ombyggnad av väg 27 delen Kråkered-Viared söder om staden
är en del och ombyggnaden av väg 42 förbi Sjöbo en annan. Det finns också
ett behov av åtgärder som förbättrar tillgängligheten till de östra delarna av
staden från norr.

3.4

Trafiksäkerhet

Längs stora delar av sträckan finns stora trafiksäkerhetsproblem. På vägen samsas genomfartstrafiken med den lokala trafiken och oskyddade
trafikanter. Dessutom upplevs trafikrytmen tidvis som intensiv och hastigheterna som höga. Det finns ett stort antal väg-, gatu- och fastighetsanslutningar. Att de större korsningarna är utformade med vänstersvängfält
förbättrar säkerheten, men flera anslutningar har låg geometrisk standard
och dåliga siktförhållanden. Statistiken visar att det skett ett stort antal
korsnings-, avsvängnings- och upphinnandeolyckor. Huvuddelen har dock
inneburit lindriga skadepåföljder.
För gående och cyklister är trafiksäkerheten otillfredsställande. På flera
håll saknas säkra passager över väg 42 och järnvägen. I Tosseryd är bristen på säkra möjligheter att passera vägen ett problem och här skedde så
sent som vintern 2009 en dödsolycka. I Frufällan visar stigar att vägen och
järnvägen korsas på obevakade platser. Söder om Fristad finns fem busshållplatser utan någon säker möjlighet att korsa vägen. Speciellt under rusningstrafik är detta riskabelt då det är extra svårt att ta sig över vägen. Även
på sträckan väster om Fristad till Kvarbo sommarstad är möjligheterna att
säkert kunna korsa vägen ett problem. Planerna på utbyggnad i området
kring väg 42 innebär att behovet av säkra övergångar och gång- och cykelvägar ökar.
Vid den norra infarten till Fristad saknas en tydlig markering i vägmiljön av
var samhället börjar vilket leder till att hög hastighet behålls långt in i samhället. Att vägen till stora delar kantas av skog eller en trädridå innebär att
det även på övriga delar av sträckan är svårt att uppfatta var bebyggelsen
och samhällena börjar och slutar. Detta leder till att trafikanter inte är uppmärksamma på att det finns oskyddade trafikanter och avsvängande trafik.
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3.5

Miljö

Vid utformning av åtgärder på sträckan måste hänsyn tas till värdefulla
natur- och kulturmiljöer och objekt. Flertalet av problempunkterna ligger
dock inte i närheten av kända, värdefulla områden eller objekt och konflikter förväntas därför inte att uppstå.

Figur 20. Väg 42 genom
Fristad centrum söder om
korsningen väg 42/183.
Miljön är rörig och otydlig
och centralt i samhället
finns en bensinstation.

Barriäreffekterna av väg 42 är betydande då det generellt saknas möjligheter att på ett säkert sätt kunna passera vägen. Även Älvsborgsbanan utgör
ett betydande hinder.
Fristad centrum domineras av vägen. Söder om korsningen väg 42 och väg
183 utgörs utrymmet mellan vägen och centrumbebyggelsen till stora delar
av asfaltsytor. Miljön känns rörig och gränsen mellan gång- och cykelväg,
parkerings- och verksamhetsytor är otydlig. Bebyggelsen ligger en bit från
vägen vilket bidrar till att vägrummet upplevs som brett.
3.5.1 Buller och luftmiljö
De bullerberäkningar som genomförts av Borås Stad 2009 visar att cirka
210 fastigheter ligger inom ett sådant avstånd från vägen att de bedöms
ha ekvivalenta ljudnivåer över 55 dB(A) vid fasad, se figur 21 sidan 38. Av
dessa bedöms cirka 60 fastigheter ha en ekvivalent ljudnivå över 60 dB(A)
och cirka 20 fastigheter en ekvivalent ljudnivå över 65 dB(A), Av de över
65 dB(A) utgörs knappt hälften av industri- och verksamhetslokaler. Detta
innebär att åtgärder som gör att riktvärdena kan klaras krävs vid åtgärder
som innebär nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av vägen.
Skattning utifrån SMHI:s nomogram visar att såväl nuvarande som förväntade trafikmängder ligger under den trafik som skulle innebära att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid (NO2) skulle överskridas. Detta överensstämmer med Borås Stads mätningar av NO2 som visar att riktvärdena
inte överskrids. En skattning med SMHI:s nomogram ger att inte heller
miljökvalitetsnormen för partiklar överskrids. Den övre utvärderingströskeln för årsmedelvärdet överskrids dock. Ventilationsförhållandena längs
den aktuella sträckan är goda vilket gör att avgaser och partiklar sprids och
späds ut och risken för att skadliga koncentrationer av luftföroreningar ska
uppkomma bedöms som liten. Vidare har beräkningen har en viss felmarginal. Med hänsyn till de relativt låga halterna samt att bakgrundsnivåerna,
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Figur 22. Av riksdagen fastställda riktvärden för trafikbuller
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som inte påverkas av vägen, utgör ett betydande bidrag till luftkvaliteten,
bedöms den ändå utgöra ett tillräckligt beslutsunderlag.
Bristande tillgänglighet vid många busshållplatser längs sträckan påverkar andelen trafikanter som väljer att ta bilen vilket också bidrar till ökade
utsläpp.
Väg 42 passerar genom vattenskyddsområdet för Öresjös ytvattentäkt. Det
är därför extra viktigt att föroreningar från vägen inte når vattendragen.
Hänsyn måste tas till detta vid eventuella åtgärder på vägen.

3.6

Jämställdhet

3.7

Sammanfattning

Transportbehovet ser olika ut hos olika trafikantgrupper. Valet av transportmedel och upplevelsen av trygghet, säkerhet och tillgänglighet skiljer
sig. Det är därför viktigt att säkerställa att samtliga förekommande trafikantgrupper har samma möjligheter att trafikera området. För att detta ska
vara möjligt krävs att befintliga hållplatser tillgänglighetsanpassas bättre.
Det osammanhängande och delvis saknade gång- och cykelvägnätet på
sträckan är också en brist ur ett jämställdhetsperspektiv. Antalet passagemöjligheter över väg och järnväg behöver också bli fler. Från ett trygghetsperspektiv kan en bro över vägen/järnvägen vara att föredra jämfört med
en tunnel om det inte är möjligt att utforma en tunnel med genomsikt.

En intensiv trafik, höga hastigheter och ett stort antal anslutningar skapar
en osäker trafikmiljö med en stor risk för att det ska inträffa olyckor. Väg 42
utgör en påtaglig barriär för den lokala trafiken, inte minst för de oskyddade trafikanterna, vilket är ett problem då många målpunkter finns på båda
sidor av vägen och behovet av att korsa vägen är stort. Borås Stads utbyggnadsplaner kommer att förvärra problemet.
För att Borås Stad ska kunna genomföra den planerade utbyggnaden krävs
att åtgärder genomförs för att förbättra och minska antalet korsningar samt
öka möjligheterna att röra sig utmed och passera vägen på ett säkert sätt.
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4

Projektmål

Målet är en sammantaget ökad tillgänglighet för såväl fordonstrafik som
oskyddade trafikanter. Vägen ska ha en god framkomlighet och kunna
nyttjas av samt ge en god transportkvalitet åt alla trafikanter. En viktig
grupp är de boende och lokala trafiken. Vägens barriäreffekter ska minska
och boende utmed vägen ska ges ökad tillgänglighet och och bättre möjligheter att passera vägen på ett tryggt och säkert sätt. Ungdomar ska i ökad
utsträckning själva kunna ta sig till skola och fritidsaktiveter genom bl.a.
ett sammanhängande separerat gång- och cykelvägnät och fler planskilda
korsningar för oskyddade trafikanter. Tillgängligheten till kollektivtrafiken
ska också förbättras genom upprustning och standardhöjning av busshållplatser med gångbanor fram till hållplatserna.
Målet är att alla trafikanter ska uppleva vägen som trygg och säker att
färdas på genom att trafiksäkerheten på sträckan förbättras. En viktig del
i arbetet är att separera oskyddade trafikanter från fordonstrafiken samt
förbättra och minska korsningspunkterna.
Ett delmål är också att skapa förutsättningar för ytterligare expansion av
Borås Stad och en utveckling av området mellan Sjöbo och Fristad med ytterligare bostadsbebyggelse.
Steg 1 Transportbehov
och val av transportsätt
Handlar om åtgärder för att
minska transporterna eller
överföra dem till ett mer
miljövänligt eller mindre utrymmeskrävande alternativ
Steg 2 Effektivare utnyttjande av befintligt vägnät
Detta omfattar åtgärder
för att använda befintligt
vägnät effektivare genom
styrning, reglering, information, väginformatik och
avgiftssystem.
Steg 3 Mindre ombyggnad och förbättringar
Steg 3 infattar förbättringsåtgärder och mindre
ombyggnader i befintlig
sträckning såsom trafiksäkerhetsåtgärder.
Steg 4 Nyinvesteringar
och större ombyggnader
Gäller nybyggnadsåtgärder
i nysträckning och omfattande ombyggnadsåtgärder
som oftast tar en stor andel
ny mark i anspråk.
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Ett delmål är att beakta möjligheterna att minska riskerna för påverkan på
Öresjö som vattentäkt i samband med övriga åtgärder.
En ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken och ett bättre gång- och cykelvägnät bidrar till förutsättningarna för att skapa ett mer jämställt transportsystem.

5

Tänkbara åtgärder – analys enligt fyrstegs
principen

I samband med att dagens transportpolitik utformades uttalades krav på
att i ökad utsträckning välja lösningar som utnyttjar befintlig väg på ett
mer effektivt sätt. Mot bakgrund av en uttalad önskan om ökad helhetssyn på transportsystemet, effektivare utnyttjande av befintligt vägnät,
möjligheten att vidta andra åtgärder som alternativ eller komplement till
infrastrukturåtgärder och transportinformatikens nya möjligheter har f.d.
Vägverket utarbetat den s.k. fyrstegsprincipen. Det är en planeringsprincip för hushållning med resurser och minskning av vägtransportsystemets
negativa effekter. Principen sammanfaller därmed delvis med Miljöbalkens
hänsynsregler.
För att på ett effektivt sätt klara av de mål som är uppsatta för väg 42 och
ta hand om de viktigaste problempunkterna genom samhällsekonomiskt
effektiva åtgärder föreslås nedanstående åtgärder. Vissa åtgärder blir aktuella först då utbyggnad av bostadsbebyggelse sker.

5.1

Åtgärder enligt steg 1

Åtgärder enligt steg 1 är exempelvis att påverka samhällsplaneringen som
helhet, förbättra kollektivtrafiken, förbättra möjligheterna för gång- och
cykeltrafik samt att påverka befolkningen att samåka mera.
Borås Stads pågående planer på expansion av ytterligare bostäder i området kommer att leda till ökad trafik. Vid planeringen är det viktigt att
lokalisera bostadsområden och skapa förutsättningar för ett minskat transportbehov genom att göra pendling med kollektivtrafik och cykel till ett
attraktivt och möjligt alternativ. Fler arbetsplatser och verksamheter inom
området och utbyggnaden av nya verksamhetsområden i Sjöbo kan också
påverka bilpendlingen till förmån för ökad gång- och cykelpendling.
Informationsinsatser och kampanjer skulle tillsammans med åtgärder i
steg tre, såsom förbättringar av busshållplatserna och ett genomgående
gång- och cykelstråk, kunna leda till att andelen gång- och cykeltrafik ökar
samt att nyttjandet av kollektivtrafiken ökar.
Problemen i det befintliga vägnätet bedöms inte kunna lösas genom åtgärder enbart i steg 1. Åtgärderna kan dock utgöra ett komplement till åtgärder i övriga steg.

5.2

Åtgärder enligt steg 2

En möjlig åtgärd för att förbättra framkomligheten på väg 42 skulle kunna
vara att öka turtätheten på järnvägen och eventuellt anlägga fler stationer.
Ytterligare tågstopp innebär samtidigt en försämring för resenärer som
reser på längre sträckor genom längre restider. Busstrafiken bedöms också
ha en högre tillgänglighet även om fler tågstopp skulle kunna anläggas.
Västtrafiks utredning från 2009 visar att det skulle gå att få en lönsamhet
i ytterligare två dubbelturer på sträckan, men att det inte är lönsamt med
turer utöver dessa. Den ökade turtätheten bedöms endast påverka trafikbelastningen på väg 42 i begränsad omfattning.
Förslaget med sänkt restaxa med kollektivtrafiken som kommer att införas
vid årsskiftet förväntas påverka kollektivtrafikens attraktivitet positivt och
öka nyttjandet av kollektivtrafiken.
För den enskilda individen är skjutsandet till förskolor och skolor ett tungt
vägande skäl till att köra bil istället för att välja att resa med kollektivtrafiken. Genom förbättringar av skolskjuts med bussar och införandet av s.k.
vandrande skolbussar kan framkomligheten vid högtrafik påverkas positivt
liksom säkerheten i anslutning till förskolor och skolor.
Förbättra vägledningen till befintligt gång- och cykelvägnät och lämpligt
gatunät där gång- och cykelväg saknas genom uppsättning av skyltar, speciellt genom Frufällan, för att göra det tydligare och lättare att använda cykel
och gå. Åtgärden kommer inte att lösa problemet med att cyklister använder vägrenen, då den utmärkta gång- och cykelvägen innebär en längre
sträcka med branta stigningar. Det parallella gång- och cykelvägstråket
på bostadsgatorna kan inte heller användas av alla beroende på start- och
målpunkter.
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Se över gällande hastighetsbegränsningar på sträckan med hänsyn till
trafikmiljöns utformning för att minska olycksrisken. Samtidigt påverkas
framkomligheten på vägen vilket är negativt för genomfartstrafiken och
den ”långväga” pendlingstrafiken.
För att öka efterlevandet av gällande hastighetsgränser kan automatisk
hastighetsövervakning installeras på särskilt känsliga avsnitt på sträckan.
Detta är ingen långsiktig lösning då problemen på väg 42 till stora delar
kvarstår men hastighetsbegränsningarna förväntas hållas bättre och därmed ökar trafiksäkerheten.
Trafikundervisning genomförs redan idag på Fristadskolan, men då det
ändå framförs synpunkter på att elever inte följer trafikreglerna eller har
ett ansvarsfullt beteende i trafiken kan det kanske finnas skäl att fundera
över om det behövs några förändringar i undervisningen. Det skulle då
kunna leda till att fler mopedförare kör enligt trafikregler och ge säkrare
skolvägar runt Gula skolan.
Ett genomförande av förslaget med omskyltning av väg 42 via väg 180 till
Alingsås i enlighet med f.d. Vägverkets inriktningsbeslut från 1998 skulle
kunna leda till en minskning av genomfartstrafiken och de tunga transporterna. Vid omskyltning krävs samtidigt åtgärder enligt steg 4, genom en
upprustning och standardhöjning av väg 180. Genom att väg 42 inte klassas som riksväg skapas andra möjligheter att förändra väg 42 till en väg
med tydligare tätortskaraktär istället för landsväg där framkomligheten för
genomfartstrafiken ska vara prioriterad. För att skapa en säker tätortsväg
krävs åtgärder enligt steg tre.
Föreslagna åtgärder i steg 2 bedöms inte kunna lösa de problem som finns
på det aktuella vägavsnittet men de kan vara ett komplement till andra
typer av åtgärder.

5.3

Åtgärder enligt steg 3

5.3.1

Ombyggnad av korsningar

Åtgärdsförslag enligt steg 3 redovisas på kartor, bilaga 8-14.

Forsbacken och Tosserydsvägen
För att förbättra tillgängligheten och öka säkerheten kan vänstersvängfält
anläggas vid Forsbacken och Tosserydsvägen. Åtgärden förväntas även
innebära att trafiken flyter jämnare. Åtgärden kan genomföras med enbart
målning eller med refuger. Den senare lösning fungerar generellt bättre då
riskerna för trafikanter som inte följer anvisningarna är mindre.
Anslutningsvägen till Forsbacken skulle, som en alternativ lösning, kunna
byggas om och anslutas till nuvarande väg 42 i ett läge mellan porten under
järnvägen och den planerade cirkulationsplatsen, se bilaga 8.
Ett alternativ vid Tosserydsvägen som innebär en lösning med högre tillgänglighet och trafiksäkerhet är att bygga om Tosserydsvägen i nysträckning parallellt med väg 42 och ansluta denna vid planerad cirkulationsplats
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till vilken förbifart Sjöbo ska anslutas till nuvarande väg 42. Borås Stad
arbetar för närvarande med en detaljplan som bl. a. omfattar en omläggning av Tosserydsvägen.
Lösningen med ombyggnad av vägarna och korsningspunkterna bedöms
vara den lösning som ger högst trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. I avvaktan på att detta kan genomföras kan det vara lämpligt att göra
en tillfällig åtgärd med målning av vänstersvängfält i nuvarande korsning.
Skogsrydsvägen-Peder Gyltas väg, Frufällan
Skogsrydsvägens nuvarande korsning med järnvägen och väg 42 föreslås
stängas. Istället föreslås en planskild korsning med bro över väg 42 och
järnvägen i ett läge strax norr om Peder Gyltas väg. Peder Gyltas väg ansluts till bron och nuvarande korsning kan stängas. Av- och påfartsramper
byggs från bron till väg 42. Åtgärden måste utredas vidare bl.a. för att klargöra om utrymmet mellan väg 42 och järnvägen är tillräckligt. Se förslagen
i bilaga 9.
Frufällebacken, Klippvägen och Sandstensvägen
För att begränsa antalet enskilda fastighetsutfarter mot väg 42 föreslås
att de enskilda fastighetsutfarterna i de norra delarna av Frufällan längs
Klippvägen respektive Sandstensvägen samordnas genom anläggande av
parallellgator. Resultatet blir att fastighetsutfarterna kan anslutas i två
korsningspunkter. Se förslagen i bilaga 9
Kvartsvägen
Befintlig korsning med målat vänstersvängfält mellan Kvartsvägen och väg
42 byggs om med bl. a. refuger för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten i korsningen.
Paradisvägen
Standarden på korsningen mellan väg 42, väg 1800 (Paradisvägen) och väg
1771 (Sparsörsvägen) föreslås förbättras.
Det finns två möjliga utformningar av korsningen. Den ena innebär att
korsningen byggs om till två trevägskorsningar där väg 1800 byggs om i ny
sträckning och ansluts i ett läge längre norrut, bilaga 11. Det andra förslaget är att bygga om korsningen som en cirkulationsplats i detta läge. Båda
lösningarna innebär en mer trafiksäker lösning och en förbättring av nuvarande situation. En cirkulationsplats har en högre kapacitet än två trevägskorsningar och än lägre olycksrisk men kan samtidigt innebära en försämring av framkomligheten för trafiken på väg 42. Sett till framkomligheten
innebär två trevägskorsningar små förbättringar för den lokala trafiken
och problemen kommer till stora delar att kvarstå. Trafikverket anser att
en cirkulationsplats inte är ett genomförbart förslag på grund av för starka
lutningar. Korsningen föreslås därför byggas om med två trevägskorsningar.
Hovalidsvägen
Kapaciteten i korsningen mellan väg 42, Sparsörsvägen och Hovalidsvägen
föreslås förbättras genom att korsningen byggs om till två trevägskorsningar där Hovalidsvägens anslutning flyttas till ett läge söder om befintlig
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korsningspunkt, bilaga 11. Korsningen utformas med vänstersvängfält för
att öka säkerheten och underlätta för avsvängande fordon. Åtgärden innebär även att trafiksäkerheten förbättras och risken för olyckor i korsningen
minskar.
Viskan-Skalle
På sträckan Viskan-Skalle föreslås en utbyggnad av ett parallellt gatunät
för samordning av de enskilda fastighetsutfarterna i två anslutningpunkter
längs sträckan, bilaga 12. Hur gatunätet kan utformas måste utredas vidare.
Kvarbo sommarstad
Korsningen med vägen till Kvarbo sommarstad föreslås flyttas till ett läge
längre västerut, bilaga 14. Korsningen utformas med vänstersvängfält. Även
busshållplatserna flyttas till ett nytt läge i samband med ombyggnad av
korsningen.
5.3.2 Sammanhängande och säkert gång- och cykelstråk
För att förbättra tillgängligheten och säkerheten för gående och cyklister, vilket i sin tur kan innebära att färre väljer att ta bilen föreslås att ett
genomgående gång- och cykelstråk anläggs från Sjöbo till Fristad och från
Fristad till Kvarbo sommarstad. För att gång- och cykelvägen ska användas
och fungera effektivt krävs ett stråktänkande .
Skogsrydsvägen, gång- och cykelväg
Gång- och cykelvägnätet kan förbättras genom att en separat cykelväg anläggs utmed Skogsrydsvägen. Cykelvägen kan anläggs genom att befintlig
körbana minskas och cykelvägen avgränsas med s.k. GCM stöd alternativt
räcke. Genom att samtidigt anlägga en ny gång- och cykelväg från Tosseryd
och gång- och cykelbro över väg 42 enligt 5.3.3 kan även tillgängligheten
för de boende i Tosseryd säkerställas via befintlig plankorsning med järnvägen, bilaga 8.
Frufällan, gång- och cykelväg
Från korsningen med Skogsrydsvägen till befintlig gång- och cykelväg
föreslås att en separat gång- och cykelväg anläggs parallellt med väg 42. Utbyggnaden kan samordnas med planerad ny VA-ledning på sträckan, bilaga
9.
Rosenvägen
Vid passagen över Rosenvägen i Sparsör föreslås att en separat bro byggs
i anslutning till väg 42 för att gående och cyklister som ska fortsätta längs
väg 42 ska slippa den upp- och nerförsbacke som dagens passage innebär.
Frufällan-Sparsör, Sparsör-Fristad, gång- och cykelväg
Ett vägräcke föreslås att sättas upp mellan befintlig gång- och cykelväg och
väg 42 på sträckan mellan Frufällan och Sparsör samt på delar av sträckan
mellan Sparsör och Fristad för att öka säkerheten med hänsyn till avståndet mellan väg och gång- och cykelväg samt gällande hastighetsbegränsningar.
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Fristad-Kvarbo sommarstad
Sträckan mellan Fristad och Kvarbo sommarstad ska om möjligt samordnas med planerad utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp till Kvarbo
sommarstad. Planerad sträckning av ny vattenledning framgår av bilaga 13
och 14. En samordnad sträckning innebär att gång- och cykelvägen kommer en bit från vägen. För att öka tryggheten bör belysning sättas upp längs
gång- och cykelvägen.
5.3.3

Gång- och cykelpassager

Tosserydsvägen
För passage av väg 42 vid Tosseryd föreslås en ny gång- och cykelbro över
väg 42. En bro anses vara lämpligare än en tunnel i detta läge med hänsyn
till terrängförhållandena och att det är högt grundvatten i området. Som
ett första steg föreslås en ombyggnad av befintlig gångpassage med bredare
refug. En ny gång- och cykelväg föreslås från Tosseryd som ansluter till
bron, bilaga 8.
Himlabacken-Rodervägen
Det finns ett behov av en planskild korsning av väg och järnväg för gående
och cyklister i Frufällan i anslutning till korsningen med Skogsrydsvägen.
En tunnel anses vara den bästa lösningen med hänsyn till terrängförhållandena. Vid anläggandet av en tunnel är det viktigt att denna kan utformas
med genomsikt så att den upplevs som trygg och säker. Vidare utformas
tunneln med en uppgång mellan väg och järnväg till busshållplatsen på
vägens västra sida, bilaga 9.
Paradisvägen
I samband med en ombyggnad av korsningen mellan väg 42, väg 1800 och
Sparsörsvägen bör passagemöjligheterna för gående och cyklister säkerställas genom utbyggnaden av en planskild korsning, bilaga 11. Nivåskillnaderna på platsen gör att det är bedöms vara mest lämpligt att anlägga en
gång- och cykelbro över vägen.
Viskan-Skalle
Två gång- och cykelpassager anordnas vid de föreslagna nya anslutningspunkterna på sträckan.
Kvarbo sommarstad
En gång- och cykelpassage alternativt port anordnas vid föreslagen ny anslutning till Kvarbo sommarstad.
5.3.4 Busshållplatser
Busshållplatserna längs sträckan föreslås åtgärdas och utformas för att
underlätta tillgängligheten för äldre och funktionshindrade. Detta innebär
bland annat att hållplatserna ska ha en förhöjd plattform med en kontrasterande kantremsa och ett taktilt och visuellt ledstråk. Vidare ska det finnas en bänk med ryggstöd och armstöd vid hållplatsen.
Till busshållplatser med mer än 20 påstigande per dag ska det finnas en
gångbana till och från hållplatsen (i dess närhet). Vidare ska hållplatsområ45

det och tidtabellsinformationen vara belyst. Tidtabellinformation ska vara
belyst och tillgänglig för funktionshindrade.
Vid busshållplatser med 1–20 påstigande per dag ska det finnas gångbana
eller vägren med jämn yta till och från hållplatser (i dess närhet).
En prioriteringsordning för att åtgärda hållplatserna längs sträckan tas
fram.
Utbyggnaden av en sammanhängande, längsgående gång- och cykelväg
med flera planskilda gång- och cykelpassager innebär att tillgängligheten
ökar även till busshållplatserna. För att ytterligare förbättra tillgängligheten och säkerheten bör det finnas minst en gångpassage i anslutning till
hållplatsen. I samband med utbyggnaden av planskilda gång- och cykelpassager ska busshållplatserna flyttas så att de ligger i anslutning till passagerna.
5.3.5 Tätortsportar
Det föreslås att tätortsportar byggs vid dagens 50-skyltar vid infarten till
Fristad från söder och väster. Portarna gör det tydligt för trafikanten när
denne lämnar landsbygden och kommer in i tätorten och får denne då att
länka hastigheten och anpassa sitt beteende efter tätorten. Tätortsporten
ska ta ned skalan på vägbanan och vägens karaktär övergår vid tätortsporten från landsväg till gata. Utformningen av tätortsporten ska göra att det
känns naturligt att sänka hastigheten.
5.3.6

Vägens karaktär

Frufällebacken, vegetation
För att vägmiljön ska ge ett mer ordnat intryck med ökad tätortskaraktär
bör sly-, buskvegetation och högvuxet gräs framför befintliga bullerskärmar hållas efter regelbundet.
5.3.7 Inom Fristad tätort
Vägsträckan utformas på ett sätt som mer knyter an till dess funktion som
väg genom Fristad centrum än till den genomfartsmiljö som präglar sträckan idag.
Väg 1766, Asklandavägen
Asklandavägens anslutning mot väg 42 föreslås byggas om i ny sträckning.
Ny korsningspunkt ca 150 meter söder om nuvarande korsning. Åtgärden
innebär att sträckan mellan korsningen och järnvägen ökar, vilket minskar
risken för köbildning och framkomlighetsproblem på väg 42, bilaga 12.
Gula skolan
För att göra trafikmiljön förbi Gula skolan och Fristadskolan tydligare och
minska vägrummets bredd föreslås att de hållplatsfickor som ligger mellan övergångsställena, men inte längre är i bruk tas bort. Vidare föreslås
att parkeringsytan mellan vägen och järnvägen tas bort. Hållplatsfickan på
vägens östra sida kan behållas för att möjliggöra angöring till musikskolan,
men kan göras kortare och smalnas av.
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Befintliga refuger vid övergångsställena breddas för att körbanans bredd
ska upplevas som smalare. Eventuellt kan en mittrefug placeras mellan
körfälten på hela sträckan mellan korsningen med Asklandavägen och
Skolvägen.
Det finns ett behov av en planskild korsning med väg och järnväg för gående och cyklister vid Gula skolan. En tunnel bedöms vara den bästa lönsningen. Utrymmet är dock begränsat och en planskild korsning innebär
ett intrång i angränsande fastigheter. Genom att stänga Skolvägen skapas
förutsättningar för en gång- och cykeltunnel under väg och järnväg. Tunneln föreslås utformas med en uppgång mellan järnvägen och väg 42 för att
säkerställa tillgängligheten till busshållplatserna samtidigt åstadkoms ett
ljusinsläpp som bidrar till att tunneln upplevs som tryggare.
Om det inte är möjligt att bygga en planskild korsning kan situationen förbättras genom att övergångsstället vid Skolvägen flyttas och placeras mitt
för den obevakade järnvägsövergången vilket minskar risken för ”spring
över gatan”. Samtidigt genomförs en upprustning av gångpassagen över
järnvägen. Passagen över järnvägen förses med en ljud och ljusanläggning
som varnar för korsande tåg.
Befintlig gång- och cykelväg på vägens östra sida rustas upp och breddas
till en genomgående bredd på 3 meter genom att vägen förskjuts något mot
järnvägen förbi skolan. Gång- och cykelvägen föreslås höjas upp vid passagerna över Asklandavägen och Skolvägen och kantstöd anläggs på ömse
sidor av passagen.
Centrum
Gång- och cykelvägarna genom samhället föreslås generellt rustas upp.
Gång- och cykelvägen på vägens östra sida breddas till 3 meter på hela
sträckan fram till cirkulationsplatsen i korsningen med väg 183.
Gränserna mellan verksamhetsyta, parkering och gång-och cykelbana tydliggörs. Restriktioner införs för verksamheter för användning av ytan mot
vägen. Infarter till verksamheterna på vägens östra sida regleras och markeras. För ökad centrumkaraktär föreslås en plantering som börjar cirka
200 meter söder om korsningen med väg 183 och går fram till centrum.
5.3.8 Övrigt
Där ombyggnadsåtgärder kommer att genomföras föreslås att skyddet av
vattentäkten också ses över genom att åtgärder samtidigt genomförs för att
fördröja vägdagvattnets väg till recipienten.

5.4

Åtgärd enligt steg 4

Genomföra en genomgående standardhöjning av vägarna i stråket Borås –
Trollhättan via väg 180 förbi Alingsås i enlighet med f.d. Vägverkets inriktningsbeslut.
Anlägga en ny förbifart mot östra Borås. Detta går att göra på många sätt,
exempelvis öka standarden på väg 1800 eller bygga en helt ny förbindelse.
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Åtgärderna i steg 4 är långsiktiga lösningar och de bedöms inte lösa problemen längs den aktuella vägsträckan då åtgärderna främst skulle innebära en minskning av genomfartstrafiken och då en stor andel av trafiken
på sträckan utgörs av lokal trafik som kommer att fortsätta att trafikera
sträckan kvarstår problemen.

5.5

Nollalternativ

5.6

Effekter och konsekvenser

Nollalternativet innebär att väg 42 mellan Sjöbo och Kvarbo sommarstad
inte förändras utan att endast normalt underhåll utförs. Problemen som
finns idag kommer inte att försvinna utan förvärras genom en årlig trafikökning och förväntad ökad bebyggelse

Betydelsen i att se vägen som riksväg/landsväg eller tätortsväg/-genomfart
vid val av åtgärder är stor. Idag benämns sträckan som riksväg där framkomligheten för genomfartstrafiken prioriteras vilket till en del begränsar
vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra. Med hänsyn till att vägen
till stora delar omges av bostadsbebyggelse och en stor andel av trafiken
är lokal arbetspendling kan en omprioritering vad gäller framkomligheten
för genomfartstrafiken på sträckan vara motiverad. Väg 42 kan då i ökad
utsträckning anpassas och utformas så att trafikanterna upplever vägen för
vad den faktiskt är idag, en väg genom skolområden och bostadsbebyggelse
med många oskyddade trafikanter.
Ombyggnaden av vägen enligt de åtgärder som föreslås i förstudien med
bättre standard i korsningar, genomgående gång- och cykelväg och fler
passagemöjligheter för gående och cyklister förväntas innebära ökad tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet för den lokala trafiken samt
oskyddade trafikanter till målpunkter längs hela sträckan. Beroende på val
av lösning kan detta uppnås utan att inskränka genomfartstrafikens krav på
framkomlighet.
En trevligare vägmiljö som tydligare speglar vägens närhet till bebyggelsen
och dess funktion för den lokala trafiken förväntas bland annat innebära
sänkta hastigheter och därmed också en säkrare trafikmiljö.
Genom att utrymmet för befintlig väg kan användas vid flera av ombyggnadsåtgärderna bedöms i anspråkstagandet av ny mark kunna begränsas.
I samband med ombyggnaden av anslutningsvägen till Tosseryd måste ny
mark tas i anspråk liksom vid anläggandet av planskilda gång- och cykelpassager och ombyggnaden av korsningarna med väg 1800 samt Hovalidsvägen i Sparsör. Också Asklandavägens föreslagna anslutning till väg 42 tar
ny mark i anspråk liksom föreslagen ny korsning i Kvarbo sommarstad där
den gamla flyttas åt väster.
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6

Kostnader

En översiktlig kostnadsbedömning av åtgärdsförslagen enligt steg 3 ger
en indikation om vad det skulle kosta att genomföra en ombyggnad. Kostnadsberäkningen i detta skede är en anläggningskostnad utan hänsyn till
geoteknik, höjdskillnader m.m. då detaljerat underlag saknas. Inte heller
projekteringskostnaderna ingår i nedan angivna kostnader. Kostnaden
utgår från längdmeter alternativt kvadratmeter beroende på åtgärd. Åtgärderna redovisas i riktning från Sjöbo till Kvarbo sommarstad. Se även karta,
bilaga 8-14.
Plats

Kostnad
(Mkr)

Arbete

Arbetsplan (AP)
/detaljplan (DP)

Forsbacken

0,9-1,2

Beroende på lösning se 5.3.1 Ombyggnad av korsningar. Den lägre
kostnaden avser målat vänstersvängfält och den högre ny väg.

DP
(för ny väg)

Tosserydsvägen

0,9-1,7

Beroende på lösning se 5.3.1 Ombyggnad av korsningar. Den lägre
kostnaden avser målat vänstersvängfält och den högre ny väg.

DP
(för ny väg)

Tosserydsvägen

2,7

Gång- och cykelväg samt bro över
väg 42

DP

Skogsrydsvägen

1,5

Gång- och cykelväg, avsmalning
av bef. väg och avgränsning med
GCM-stöd/räcke

DP

SkogsrydsvägenPeder Gyltas väg

*

Ny planskildkorsning med bro
över väg och järnväg för biltrafiken. Av-och påfartsramper till
väg 42.
* Kostnadsberäknas inte då fortsatt utredning krävs.

AP

HimlabackenRodervägen

5-8

Gång- och cykeltunnel under väg
och järnväg

AP

Frufällan

2,2

Gång- och cykelväg, samordnat
med ny VA-ledning.

-

Frufällebacken,
Klippvägen och
Sandstensvägen
Kvartsvägen

Frufällebacken,
vegetation

0,75 resp. Ny gata
1,2

-

2,8

Ombyggnad av befintlig korsning
med målat vänstersvängfält med
refuger m.m.

AP

årlig
driftskostnad

Borttagande av sly. buskar och
högt gräs och efterföljande regelbunden skötsel

-
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Plats

Kostnad
(Mkr)

Arbete

Frufällan-Sparsör 500 kr/m Uppsättning av räcke där mindre
än 7 m mellan väg och cykelväg.
Kostnad beror på val av räcke.

-

Paradisvägen

2,1

Gång- och cykelbro samt anslutande gång- och cykelväg

DP

Paradisvägen

8,5

Ombyggnad av anslutande vägar
och två trevägskorsningar

AP/DP

Rosenvägen

1

-

Hovalidsvägen/
Sparsörsvägen

3,2

Ny korsning med vänstersvängfält, ombyggnad av gångpassage

AP

Viskan-Skalle

1,2

Nytt lokalt gatunät, gång- och
cykelpassager

DP

Sparsör-Fristad

500 kr/m Uppsättning av räcke där mindre
än 7 m mellan väg och cykelväg.
Kostnad beror på val av räcke.

-

Fristad infart, söder

0,2

Tätortsport, skärm

Fristad Asklandavägen

6,5

Ombyggnad av Asklandavägens
anslutning mot väg 42. (Av den
totala kostnaden utgörs 2,5 Mkr
av trafikanordning vid korsningen
med järnvägen)

AP

Fristad Gula skolan

1,5

Ombyggnad av refuger, breddning
och upprustning av gång- och
cykelbana resp. gångbana, borttagning av hållplatsytor, parkering
och gångbana, två ggr säker
passage

AP/DP

0,1

Upprustning av gångpassage över
järnvägen

Fristad centrum

AP
(om ny mark)

3-4,5

Gång- och cykelport under järnvägen

AP/DP

1

Breddning och upprustning av
gång- och cykelväg resp. gångbana, plantering

DP

Fristad infart, väster

0,75

Tätortsport med mittrefug

Fristad-Kvarbo
sommarstad

2,8

Gång- och cykelväg, samordnat
med ny VA-ledning.

Kvarbo sommarstad

3,7

Ny anslutning med vänstersvängfält, gång- och cykelpassage och
två busshållplatser. I kostnaden
ingår inte alternativet med port.

Busshållplats
Kvarbo
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Arbetsplan (AP)
/detaljplan (DP)

0,3/
Anpassning, funktionshindrade
hållplats

AP
(om ny mark)
DP
AP/DP

AP
(om ny mark)

7

Riskhantering

Väg 42 med nuvarande utformning och trafik innebär stora risker från
trafiksäkerhetssynpunkt. Detsamma gäller de många korsningspunkterna
med väg och järnväg. Transporterna med farligt gods på väg och järnväg
innebär inte bara risker för bostadsbebyggelse och skolor utan också för
vattentäkten och en olycka skulle kunna få förödande konsekvenser.
De föreslagna åtgärderna bedöms minska riskerna för konflikter mellan
skydds- och riskobjekt.
Vid ombyggnadsåtgärder på väg 42 finns det också många risker då arbetet
sker i närheten eller på väg 42, där trafiken utgör en källa till flera risker.
Även arbetet i sig innehåller många riskmoment. Det är därför viktigt att i
samband med ombyggnad minimera riskerna, genom noggrann planering
av varje åtgärd. Arbetsmiljöfrågor kommer att hanteras i det fortsatta
arbetet.

8

Måluppfyllelse

Föreslagna åtgärder med exempelvis fler planskilda korsningar, bättre
utformade korsningar och färre utfarter till väg 42 förväntas leda till att
antalet olyckor på sträckan kommer att minska. Åtgärderna förväntas
också ge en tydligare vägmiljö och sänkta hastigheter vilket också påverkar
risken för olyckor.
Med bättre utformade korsningar och en säkrare väg ökar förutsättningarna för ny bostadsbebyggelse i området och framkomligheten för den lokala
trafiken bedöms bli betydligt bättre.
Förbättringarna av gång- och cykelvägnätet ger en högre tillgänglighet och
framkomlighet liksom ökad tydlighet. Detta bidrar till att andelen cykelpendling kan öka.
Framkomligheten för genomfartstrafiken kan bibehållas beroende på vilka
åtgärdsförslag som genomförs.

9

Samråd

Förstudiearbetet har i huvudsak pågått under våren-hösten 2010. Under
projektets gång har fortlöpande samråd skett mellan Borås Stad, som drivit
arbetet, Trafikverket och Västtrafik. Samråd med länsstyrelsen har skett i
arbetet med de detaljplaner som håller på att tas fram inom området och
som berör väg 42. Länsstyrelsen har även informerats om projektet i samband med plansamråd med Borås stad under hösten 2010.
Under perioden 18 - 25 augusti 2010 genomfördes tre allmänna samrådsmöten, i Tosseryd, Sparsör respektive Fristad. Mötena annonserades vid
ett tillfälle i dagspressen samt genom att informationsblad sattes upp på ett
antal platser i området. Vid mötena deltog sammanlagt ca 60 personer.
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De närvarande vid samrådsmötena välkomnade att åtgärder nu planeras för att förbättra trafiksäkerheten väg 42
och framkomligheten för oskyddade trafikanter. Många påtalade att trafiksituationen upplevs som mycket farlig. De
närvarande intygade att det är svårt att ta sig ut på vägen
från anslutande vägar under hög trafik och att riskerna är
stora i samband med avsvängning. Det framfördes synpunkter på att den skyltade hastigheten är för hög och en
hastighetssänkning efterfrågades på hela sträckan. Många
önskade att åtgärder ska genomföras omgående och om
åtgärder dröjer att tillfälliga åtgärder kan genomföras. Det
fanns önskemål om en sammanhängade gång- och cykelväg
längs hela sträckan då nuvarande rekommenderade gångoch cykelvägar inte används eller kan användas av alla för
att ta sig till olika målpunkter. Behovet av flera passagemöjligheter för gående och cyklister över vägen framfördes.
Många påtalade problemen med den kraftigt ökade tunga
trafiken på vägen.
En samrådshandling av förstudien, daterad 2010-09-01, var
under perioden 1 - 14 september tillgänglig för synpunkter
då den funnits att läsa i kommunhuset i Borås och biblioteket i Fristad samt på Borås Stads respektive Trafikverkets
webbplatser. Under samrådstiden har synpunkter inkommit från följande:

9.1

Inkomna synpunkter

Thomas och Brigitta Brissman
Peter Ljunghager
Hans Severinsson
Carina Moström
Annika och Olof Rydin

Thomas och Birgitta Brissman skriver i sitt yttrande att de önskar sänkt
hastighet mellan Tosseryd till Fristad, högst 70 km/h. Vidare skriver de att
övergångsstället vid cirkulationsplatsen i Fristad bör flyttas söderut. De
föreslår att hastighetsbegränsningen 30 km/h införs genom Fristad centrum från Åsbovägen till Industrivägen bl.a. med hänvisning till obehaget
för oskyddade trafikanter att passera genom järnvägsporten. De skriver att
de är tveksamma till en samordning mellan utbyggnaden av vatten- och
avlopp och gång- och cykelväg till Kvarbo sommarstad mot bakgrund av
den tidsmässiga koordineringen samt sträckningen. Dessutom önskar de
en förlängning av en gång- och cykelväg fram till Solviken.
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Trafikverkets kommentar:
Frågan om hastighetssänkning beslutas av länsstyrelsen utanför tätort samt
av kommunen inom tätort.
Det finns en gällande detaljplan som möjliggör utbyggnaden av en gång- och
cykeltunnel under järnvägen, norr om väg 42. En utbyggnad enligt detaljplanen ökar möjligheterna för oskyddade trafikanter att passera järnvägen på ett
tryggt och säkert sätt. Trafikverket anser att det är tveksamt om en sänkning
till 30 km/h är motiverad på sträckan Åsbovägen-Industrivägen.
Projektering av vatten- och avlopp pågår parallellt med förstudien. Kostnadsbesparingarna vid en samordnad utbyggnad av VA-ledningar och gång- och
cykelväg är så stora att det inte anses vara motiverat att bygga en gång- och
cykelväg som inte följer ledningssträckningen. En gång- och cykelväg som
följer ledningssträckningen blir för övrigt kortare än en sträckning längs väg
42. Vad gäller trygghetsaspekterna finns lösningar med solcellsdriven, rörelsestyrd belysning som innebär ökad trygghet för gående och cyklister. Vad
gäller en förlängning av gång- och cykelvägen till Solviken anser Trafikverket
att detta kan lösas via ett parallellt enskilt vägnät.
Peter Ljunghager påpekar att en stängning av Kvartsvägens anslutning till
väg 42 kommer att medföra en oönskad ökning av trafiken på Kvartsvägen.
Vidare påtalar Peter att infarten till Klinten är osäker och att risken för
olyckor i korsningen är stor.
Trafikverkets kommentar:
Kvartsvägens nuvarande anslutning är bristfällig och det bedöms vara svårt
att åstadkomma en bra lösning i denna punkt. Ökningen av trafiken på
Kvartsvägen bedöms som begränsad.
Hasse Severinsson, sekr. Sandstensvägen vägsamfällighet, önskar att en
gång- och cykelväg eller bilväg anläggs mellan Sandstensvägen och Klippvägen. Vidare anser Hasse att busshållplatsen vid Sandstensvägen bör flyttas till ett läge norr om Sandstensvägen. Hasse tycker också att hastigheten
bör sänkas.
Trafikverkets kommentar:
Den i förstudien föreslagna parallella gång- och cykelvägen från Sjöbo till
befintlig gång- och cykelväg i norra Frufällan bedöms kunna lösa kommunikationsbehovet. Frågan kommer dock att beaktas i det fortsatta arbetet.
Frågan om hastighetssänkning beslutas av länsstyrelsen utanför tätort samt
av kommunen inom tätort.
Carina Moström undrar i sitt remissvar om det är möjligt att anlägga en
gång- och cykelväg från cirka 400 meter söder om Statoil fram till bensinstationen, mellan Sparsör och Fristad. Vidare skriver Carina att de boende
i Skalle tidigare framfört önskemål om en hastighetssänkning samt säker
övergång över väg 42 till busshållplats och befintlig gång- och cykelväg.
Carina påtalar också att hastigheten på sträckan ofta är hög.
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Trafikverkets kommentar:
Frågan har beaktats i förstudien så tillvida att en av utfarterna på den västra
sidan av väg 42 föreslås samordnas i två punkter genom utbyggnad av det
lokala vägnätet. I anslutning till anslutningspunkterna föreslås att gångpassager anordnas, vilket innebär att situationen förbättras jämfört med nuläget.
Annika och Olof Rydin skriver i sitt yttrande att de anser att det krävs en
hastighetssänkning genom fyrvägskorsningarna Hyberg-väg 42-Sparsörsvägen samt Sparsörsvägen-väg 42-Hovalidsvägen i Sparsör. Detta för att
öka säkerheten för såväl gående som bilister. Vidare önskar de att ett riktigt
övergångsställe anläggs i den andra av de båda korsningarna för att öka
säkerheten för gående till och från busshållplatserna.
Annika och Olof Rydin skriver vidare att de inte vill se en utglesning av
vegetationen mellan bebyggelsen och vägen då detta kommer att förstöra
boendemiljön. De förespråkar också en sänkning av hastigheten genom
Sparsör för att minska risken för svåra olyckor.
Trafikverkets kommentar:
Korsningarna behandlas i förstudien och en ombyggnad till en cirkulationsplats respektive två trevägskorsningar föreslås. Frågan om hastighetssänkning beslutas av länsstyrelsen utanför tätort samt av kommunen inom tätort.
Borås Stad och Trafikverket har inte för avsikt att anlägga några nya övergångsställen då detta inger en falsk trygghet för de oskyddade trafikanterna.
Befintlig gångpassage kommer dock att finnas kvar och en ny planskild korsning planeras vid korsningen Hyberg-väg 42-Sparsörsvägen.
Synpunkterna vad gäller en utglesning av vegetationen har beaktats i förstudien som har reviderats med avseende på detta.

9.2

Samråd med barn

Under januari/februari 2011 har fyra samrådsmöten genomförts till vilka
endast barn och ungdomar blivit inbjudna. Vid mötena framkom önskemål
om en cykelväg från Tosseryd i riktning mot Sjöbo och Borås. Vidare fanns
önskemål om ökad turtäthet i busstrafiken framför allt på helgerna. Vid
mötet i Frufällan framkom att barn och ungdomar ibland genar över järnvägen istället för att använda den reglerade korsningen vid Skogsrydsvägen.
Vidare framkom att de barn i Frufällan som inte åker skolskjuts till skolan
måste korsa väg 42 för att ta sig till busshållplatsen.
Antalet deltagare vid mötena var få och för att kunna tillvarata barns och
ungdomarnas intressen i projektet bör arbetet med en barnkonsekvensanalys fortsätta under den fortsatta processen.
Samråd har även genomförts med rektorerna på skolorna längs den aktuella sträckan. Vid skolorna i Sparsör upplevs det inte finnas några stora
problem knutna till väg 42. Vid skolorna i Fristad upplevs trafikmiljön
på väg 42 dock som rörig och farlig med mycket trafik däribland ett stort
antal lastbilar. Sänkningen till 30 km/h och de blinkande skyltarna vid
54

övergångsstället har inneburit en förbättring, men det upplevs inte som
tillräckligt. De flesta elever korsar väg 42 vid övergångsstället, men det
förekommer även en del ”farligt” spring över vägen. Det finns också ett
problem mellan mopedister som inte följer trafikreglerna och föräldrar
som ska lämna sina barn på skolan. Det saknas en angöring till skolorna för
föräldrar som skjutsar sina barn till skolan.

10

Fortsatt arbete

Vissa av de föreslagna åtgärderna kan genomföras inom befintligt vägområde och för dessa behövs det inte någon arbetsplan. Andra åtgärder så som
ombyggnad av korsningen med Paradisvägen (väg 1800), gång- och cykelbroar och tätortsportar innebär dock att ny mark måste tas i anspråk och
för dessa åtgärder måste därför en arbetsplan och eller detaljplan tas fram.
Borås Stad kommer att finansiera en ombyggnad och driva det fortsatta
arbetet i samråd med Trafikverket.
Frågor som kräver särskild uppmärksamhet under den fortsatta processen
är bland annat:
• Vattenskyddsområdet för Öresjö vattentäkt måste beaktas i det fortsatta arbetet.
• Sida för anläggande av gång- och cykelväg med hänsyn till boende
och målpunkter.
• Prioritering för upprustning av busshållplatser med hänsyn till antal
resenärer samt säkerheten och tillgängligheten för resenärer vid
och på väg till hållplats. Hållplatsernas placering kan också behöva
ses över.
• Utformning av tätortsportar och cirkulationsplatser samt broar.
• Involvera barn och ungdomar i planeringen och tillvarata deras
intressen så att de själva, på ett tryggt och säkert sätt, kan röra sig
mellan hem och skola/förskola och fritidsaktiviteter.
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TRAFIKVERKET. JANUARI 2011. PRODUKTION:VECTURA. FOTO: VECTURA. ILLUSTRTATION: VECTURA.

SP6

BESLUTSFÖRSLAG

Försäljning av del av Östermalm 1:1
2010-12-28/2011-01-13 upprättades köpeavtal mellan kommunen och Tretalet AB rörande försäljning
av del av Östermalm 1:1. Beslut om avtalet togs i kommunstyrelsen 2011-01-10. Tretalet AB ansökte
aldrig om fastighetsbildning, vilket måste göras inom sex månader från avtalets undertecknande. Detta
resulterar i att avtalet inte längre är giltigt och därför måste nytt köpeavtal upprättas.
Området som avses är inte detaljplanelagt, men ligger inom tätbebyggt bostadsområde på Östermalm.
Området används redan i dag för infart till fastigheten Sidensvansen 3 och utgör i övrigt en slänt mot
Hasselbacksgatan. Fastighetsbildningen som följer av försäljningen bedöms naturlig med tanke på
tomtindelningen. Priset för marken är satt till 100 000 kr vilket motsvarar ca 400 kr/m².
Nytt köpeavtal har upprättats med samma villkor som tidigare. Tillträde sker 2012-05-15.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen säljer del av fastigheten Östermalm 1:1 för 100 000 kr.

2012-04-16

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-04-17

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2010/KS0890 253
Handläggare: Peter Zettergren, tfn 033-35 72 94
Datum/avdelningschef: 2012-04-13/Britt Andersson

Programområde: 2

KÖPEAVTAL

Säljare:

Borås Stad
501 80 Borås

Org. Nr.: 212000-1561

överlåter – genom försäljning – till
Köpare:

Tretalet AB
Mollagatan 22
507 45 Borås

Fastighet:

Del av Östermalm 1:1

Köpeskilling:

Köpeskillingen är:
Etthundratusen kronor (100 000 kr)

Tillträdesdag:

Tillträde sker 2012-05-15

Betalning:

Köpeskillingen har redan erlagts.

Org. Nr.: 556476-0402

Fastighetsreglering Fastighetsbildning ombesörjs och betalas av Tretalet AB.
Giltighet:

Avtalet är för sin giltighet beroende av att det godkänns av
Kommunstyrelsen i Borås Stad genom beslut som vinner laga kraft. Skulle
avtalet inte komma att gälla på grund av att detta villkor inte uppfylls, skall
ersättningsskyldighet inte föreligga för någon part.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav säljaren och köparen tagit varsitt.
Borås 2012-

Borås 2012-

Borås Stad
Kommunstyrelsen
________________________
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

________________________
Barbro Odqvist

________________________
Britt Andersson

Markchef

Säljarens underskrifter bevittnas:

Köparens underskrift bevittnas:

________________________

________________________

________________________

________________________
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SP7

BESLUTSFÖRSLAG

Avtal om ändrad linjesträckning och utökad trafik på linje 4 i
Borås från den 1 april till 10 december 2011

Under tiden 1 april till 10 december 2011 har Västtrafik i enlighet med Borås Stads önskemål låtit linje 4
ha en ändrad linjesträckning och en utökad turtäthet än vad som fastställdes i trafikförsörjningsplanen
för 2011.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen godkänner avtalen med Västtrafik avseende ändrad linjesträckning och utökad trafik på linje 4 i
Borås stadstrafik från den 1 april till den 10 december 2011.

2012-04-19

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-04-24

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2009/KS0722
Handläggare: Peter Skoglund, tfn 033-35 70 51
Datum/avdelningschef: 2012-04-16 / bh

Programområde: 2

SP8

BESLUTSFÖRSLAG

Miljörapport 2011 - Arbete för hållbar utveckling i Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Miljörapport 2011 läggs till grund för arbetet med hållbar utveckling i Borås Stad.
Samtliga nämnder och kommunala bolag uppmanas att ta ansvar för att Borås Stad skall vara delaktig i att uppnå
miljömålen för Borås. Nämnderna och bolagen uppmanas att senast den 1 september 2012 i korthet redovisa till
Kommunstyrelsen vilka åtgärder man gjort under 2011, vilka problem man eventuellt mött i arbetet och vilka konkreta
åtgärder man har gjort respektive planerar under 2012.

2012-04-25

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-04-25

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0312 403
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2012-04-10 / bh

Programområde: 2

1 (2)
2012-05-07

2012/KS0312 312

Kommunfullmäktige

Miljörapport 2011 - Arbete för hållbar utveckling
i Borås Stad
Miljö- och konsumentnämnden har i uppdrag att årligen sammanställa
miljötillståndet i Borås samt redovisa hur Borås Stad arbetar med miljöfrågor.
Miljö- och konsumentnämnden har översänt ”Miljörapport 2011 – Arbete för
hållbar utveckling i Borås Stad” till Kommunstyrelsen. Rapporten redovisar det
interna och externa miljöarbetet i kommunen.
Till grund för rapporten ligger miljöredovisningar från kommunens egna
förvaltningar och bolag samt en sammanställning av miljötillståndet i Borås.
Miljöförvaltningen konstaterar att svarsfrekvensen är låg och att samtliga
nämnder/bolag inte har använt sig av utpekad mall, vilket lett till att underlaget
till redovisningen är begränsad. Extern statistik som fanns när miljömålen
beslutades 2008 saknas i år, till exempel avseende naturgas och certifierad
ekologisk mark. Vidare har framtagning av statistik som rör exempelvis
koldioxidutsläpp förändrats nationellt jämfört med tidigare år och därför har
siffror bytts ut mot nu tillgänglig statistik.
Liksom tidigare år visar sammanställningen att viktiga områden att arbeta vidare
med är att öka takten med omställning till ett hållbart transportsystem och
hållbara resor samt transporter såväl i den egna organisationen som i kommunen
som helhet. Det behöver arbetas mer med hållbar upphandling och utbildning
om hur miljökrav kan ställas vid upphandling. Det behövs bättre struktur på det
egna miljöarbetet i kommunen och miljöinformationen behöver nå ut till alla
anställda.
Miljö- och konsumentnämnden har i rapportens inledning lyft fram många
satsningar som startat under år 2011, till exempel arbetet med nya miljömål,
medlemskap i Sveriges Ekokommuner och satsning på kollektivtrafiken.
Nämnden poängterat också ett antal viktiga satsningar som kommer att ske
2012, till exempel att minska matsvinnet, öka andelen ekologisk mat i skolorna,
jobba med livsstilsfrågor och information till invånare och näringsliv och i högre
grad inkludera invånarna i miljö- och klimatarbetet. En klimatkompensations-

2 (2)
2012-05-07

2012/KS0312 312

fond kommer att införas för Borås Stads verksamheter och det konkreta arbetet
med att komma till rätta med förlusten av den biologiska mångfalden kommer
att starta under 2012.
Trots att nya miljömål förväntas att bli färdiga under året är det av yttersta vikt
att samtliga nämnder och styrelser aktivt arbetar med att uppfylla de gällande
miljömålen. Miljöarbetet får inte bli passivt i väntan på de nya miljömålen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Miljörapport 2011 läggs till grund för arbetet med hållbar utveckling i Borås Stad.
Samtliga nämnder och kommunala bolag uppmanas att ta ansvar för att Borås Stad skall
vara delaktig i att uppnå miljömålen för Borås. Nämnderna och bolagen uppmanas att senast
den 1 september 2012 i korthet redovisa till Kommunstyrelsen vilka åtgärder man gjort under
2011, vilka problem man eventuellt mött i arbetet och vilka konkreta åtgärder man har gjort
respektive planerar under 2012.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

Miljörapport 2011
Arbete för hållbar
utveckling i Borås Stad

Omslagsbild: Johan Linderstad
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Inledning
V

ISIONSARBETET SOM STARTADE under

2011 är en viktig milstolpe i Borås Stads ambition att bli en
långsiktigt hållbar stad ur alla hållbarhetsaspekter. Det handlar om att staden ska utvecklas på ett sätt
som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose
sina sociala, kulturella och materiella behov. Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens,
jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minimera negativ påverkan på naturen och människornas hälsa. Den sociala hållbarheten handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där
grundläggande mänskliga behov uppfylls inom de ekologiska ramarna. Ekonomisk hållbarhet handlar om att
hushålla med mänskliga, ekologiska och materiella resurser på lång sikt.

HÅLLBARHETSARBETET ÄR EN STÄNDIG PROCESS som måste hållas levande och inkludera alla samhällsaktörer. Arbetet handlar om att skapa metoder och verktyg för att möta ekologiska, sociala och ekonomiska
utmaningar som kan vara både lokala och globala. Det är en spännande utmaning som vi har framför oss och
som kräver ett brett samarbete över kunskaps- och sektorsgränserna. Att skapa en hållbar stad kräver dialog
och samarbete med kommuninvånare, näringsliv, forskning och andra expertorganisationer. Vi klarar inte
utmaningen utan hjälp.
ETT ANNAT VIKTIGT ARBETE SOM STARTADE under

året var revideringen av Borås Stads miljömål. De nya
miljömålen som förväntas att bli klara under 2012, ska bli tydligare och lättare att överblicka men också ha en
tydlig ansvarskoppling. Några andra spännande projekt som initierades under året är ett EU-samarbete kring
hållbara transporter (QUEST) samt medvekan i ett nationellt projekt för hållbarhetscertifiering av stadsdelar.
Borås Stad har gått med i Sveriges Ekokommuner som är ett nätverk för spridandet av kunskap och erfarenhet
om hur man på ett praktiskt sätt jobbar med miljö- och klimatproblem. Borås deltar även i tredje etappen av
projektet “Uthållig Kommun” som leds av Energimyndigheten.
BORÅS HAR UNDER ÅRET SATSAT STORT PÅ KOLLEKTIVTRAFIKEN med

ökat antal resenärer som följd
vilket är positivt för staden och klimatet. Viktiga satsningar under 2012 kommer att bli; att minska matsvinnet
i de kommunala verksamheterna, öka andelen ekologisk mat i skolorna, jobba med livsstilsfrågor och information som riktar sig till invånare och näringsliv, och att i högre grad inkludera invånarna i miljö- och klimatarbetet. Under året kommer vi dessutom att införa en klimatkompensationsfond för Borås Stads verksamheter.
Det konkreta arbetet med att komma tillrätta med förlusten av den biologiska mångfalden kommer att starta
under året och mycket, mycket mer därtill. Det är ett roligt och spännande år som vi har framför oss!

Heiti Ernits (MP)

Lars-Gunnar Comén (M)

Miljö- och konsumentnämnden
ordförande

Miljö- och konsumentnämnden
förste vice ordförande
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Nyckeltal

11

357

Miljörapporten är en uppföljning av olika nyckeltal och miljömål. Nyckeltalen är data som
följs från år till år och syftet är att se trender
över tid. Trenderna utgör en indikation på vart
miljön är på väg, samtidigt som de är underlag
till diskussioner för allmänhet och beslutsfattare. För vissa nyckeltal kan det finnas en eftersläpning när det gäller statistiken. Det innebär
att siffror ännu inte finns för år 2011 och då
redovisas det senast tillgängliga värdet.
Nyckeltalen redovisas på sidorna 5 till 7. Vissa
nyckeltal redovisas som diagram inom respektive temaområde.

4

Många miljömål hade år 2010 som målår, men
dessa miljömål har förlängts till och med år
2012 med anledning av den pågående miljömålsrevideringen. Miljömålen har till syfte att
se till att Borås hela tiden blir miljöbättre inom
områden som är viktiga för människa och natur. Hur Borås når upp till miljömålen redovisas
i respektive temaområde.
På sidorna 26 till 38 återges en sammanfattning
av hur miljömålen för boråsare och Borås Stad
uppfylls.

1
2
4

14

Nyckeltal och miljömål redovisas också på
Miljöbarometern, en miljöportal på Borås Stads
hemsida.

17
4

Miljömål

124
10

Nyckeltal
Trendpilar för nyckeltal
Utvecklingsriktningen för
tillståndet i miljön är positiv

Utvecklingsriktningen för
tillståndet i miljön är negativ

Det går inte att se någon tydlig
utvecklingsriktning för tillståndet i
miljön

År 2011 eller senast
tillgängliga uppgift

Utgångsår/
jämförelsesiffror

2011: 98 företag

2010: 84 företag

– Antal miljöcertifierade
företag

(Källa: Certifiering.nu och
Miljödiplomering Göteborg)

Energi och trafik

2009: 2,3 ton/invånare och år.

1990: 4,3 ton/invånare och år.

– Koldioxidutsläpp per invånare.
Mål: 30 procent minskning
till år 2010

(Källa: www.rus.lst.se)

Minskning med 47 procent
jämfört med år 1990!

Reviderad statistik från länsstyrelsen
medför att siffrorna skiljer sig från
tidigare år.

– Koldioxidutsläpp från
transporter.
Mål: 20 procent minskning
till år 2015

2009: 1,70 ton/invånare och år.

1990: 1,71 ton/invånare och år.

Minskning med en procent jämfört
med år 1990

Reviderad statistik från länsstyrelsen
medför att siffrorna skiljer sig från
tidigare år.

2011 årsmedelvärde:
Kvävedioxid 19,4 µg/m3

2000 årsmedelvärde:
Kvävedioxid: 17,5 µg/m3

(Källa: Miljöförvaltningen, Borås Stad)

(Källa: Miljöförvaltningen, Borås Stad)

Kunskap

– Miljökvalitetsmål 2010 för
kvävedioxid 20 μg/m3 luft
som årsmedelvärde
kvävedioxid 60 μg/m luft
, som timmedelvärde, får
överskridas högst 175 ggr
per år
3

(Källa: www.rus.lst.se)

Trend

(Källa: Certifiering.nu och
Miljödiplomering Göteborg)

(Källa: www.rus.lst.se)

(Källa: www.rus.lst.se)

2011 timmedelvärde:
Kvävedioxid har
överskridits 232 ggr.
(Källa: Miljöförvaltningen, Borås Stad)

– Miljökvalitetsmål 2010 för
ozon – max antal dygn som
överskrider glidande 8 timmars medelvärden över 120
μg/m3 = 0

2011, antal överskridande dygn:

2000, antal överskridande dygn:

Ozon = 4 dygn

Ozon = 2 dygn

(Källa: Miljöförvaltningen, Borås Stad)

(Källa: Miljöförvaltningen, Borås Stad)

– Miljökvalitetsmål 2010 för
svaveldioxid 5 μg/m3

2011 årsmedelvärde:
Svaveldioxid 1,0 µg/m3

2011 årsmedelvärde:
Svaveldioxid: 1,4 µg/m3

(Källa: Miljöförvaltningen, Borås Stad)

(Källa: Miljöförvaltningen, Borås Stad)

2011: Mätning vid Södra torget
PM 10 – årsmedelvärde:
13,9 µg/m3

2010: Mätning vid Knalleland
PM 10 – årsmedelvärde:
11,5 µg/m3

(Källa: Miljöförvaltningen, Borås Stad)

(Källa: Miljöförvaltningen, Borås Stad)

2011: 2,6 µg/m3

2010: 1,5 µg/m3

(Källa: Miljöförvaltningen, Borås Stad)

(Källa: Miljöförvaltningen, Borås Stad)

Miljökvalitetsnormen för partiklar (2010)
– PM 10, max 40 µg/m3
Miljökvalitetsnorm
för bensen (2010):
Max 5 µg/m3
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Nyckeltal
– Användning av olja
för uppvärmning av
bostäder och lokaler.
Mål: 0 MWh till år
2020

År 2011 eller senast
tillgängliga uppgift

Utgångsår/
jämförelsesiffror

2009: Slutanvändning flytande,
fossilt bränsle;
Hushåll (dvs.bostäder):
15 320 MWh
Offentlig verksamhet:
1 688 MWh
Övriga tjänster:
35 024 MWh

2008: Slutanvändning
eldningsolja 1;
Hushåll (dvs.bostäder):
9 096 MWh
Offentlig verksamhet:
2 856 MWh
Övriga tjänster:
6 189 MWh

(Källa:www.scb.se)

(Källa:www.scb.se)

Statistiken från SCB har ändrats.
Termen som används är flytande
fossilt bränsle, vilket inkluderar
andra typer av bränsle, förutom
eldningsolja 1. Detta innebär
att det är svårt att jämföra med
tidigare år.
– Total energianvändning per invånare.
Mål: 20 procent minskning från 2005 till 2020

2009:
24 017 kWh/invånare

Naturen

2011: Våtmark 328,5 ha
Skog 732,8 ha
Odlingslandskap 82,0 ha
Sjöar och vattendrag 39,2 ha

2010: Våtmark 286,5 ha
Skog 697,4 ha
Odlingslandskap 82,0 ha
Sjöar och vattendrag 32,7 ha

(Källa: Miljöförvaltningen Borås Stad)

(Källa: Miljöförvaltningen Borås Stad)

Gässlösa avloppsreningsverk
2011:
Fosfor: 2,1 ton/år
Kväve: 263 ton/år

Gässlösa avloppsreningsverk
1995:
Fosfor: 11,2 ton/år
Kväve: 262 ton/år

– Trend för
skyddad natur

Vatten

– Fosfor och kväveutsläpp från Gässlösa
avloppsreningsverk

(Källa: www.scb.se)

(Källa: www.scb.se)

Minskning med 16 procent
jämfört med år 2005

(Källa: Borås Energi och Miljö AB)

Mängden fosfor har minskat
jämfört med 2005. En kall vinter
har missgynnat kvävereningen i
Gässlösa avloppsreningsverk.
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2005:
28 552 kWh/invånare

(Källa: Gatukontoret, Borås Stad)

Trend

Nyckeltal
Säker livsmiljö

– Halter av tungmetaller (bly, kadmium och
kvicksilver) samt bioackumulerande ämnen
(PAH, PCB och nonylfenol) i avloppsslam
jämfört med år 2005
vid Gässlösa avloppsreningsverk

År 2011 eller senast
tillgängliga uppgift

Utgångsår/
jämförelsesiffror

2011: mg/kg torrsubstans, TS
Bly i avloppsslam: 11,3
Kvicksilver i avloppsslam: 1,0
Kadmium i avloppsslam: 0,6
PAH: 1,0
PCB: 0,04
Nonylfenol: 6,4

2005: mg/kg torrsubstans, TS
Bly i avloppsslam: 31,0
Kvicksilver i avloppsslam: 1,1
Kadmium i avloppsslam: 1,0

Trend

(Källa: Gatukontoret, Borås Stad)

(Källa: Borås Energi och Miljö AB)

Slammet är certifierat enligt
REVAQ och får användas som
växtnäring på åkermark

God bebyggd
miljö

2011: 7 520 574

– Trend för antal resor
med Borås Lokaltrafik,
Västtrafiks busslinjer:
1 till 16 och 24

Ny linjesträckning under år 2011.
Statistiken visar ändå entydigt att
antalet registrerade resor ökar i
Borås. En ökning med 22 procent
jämfört med år 2006

– Trend för körsträckor
per invånare

2010: 665 mil/invånare

(Källa: Västtrafik)

(Källa:www.scb.se)

2006: 6 176 701
(Källa: Västtrafik)

2006: 697 mil/invånare
(Källa:www.scb.se)

Minskning med 4,6 procent
jämfört med 2006.

– Elförbrukning per
invånare

2009: 9,0 MWh/invånare
(Källa:www.scb.se)

2000: 8,7 MWh/invånare
(Källa:www.scb.se)

En ökning av elförbrukningen
med tre procent, jämfört med år
2000.
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Resor och transporter

Staden växer. Fler invånare ställer högre krav på möjligheterna att transportera sig. Transporterna står för drygt 70 procent av koldioxidutsläppen i Borås. Sedan 1990 har utsläppen
av koldioxid från transporter minskat med knappt en procent. Vi måste planera våra transporter långsiktigt, och förändra våra resvanor.
Trender i trafiken
Miljömålet är att andelen resande med kollektivtrafik ska öka. Från 2006 till 2011 har resorna med stadsbussarna (linje
1-16 + 24) ökat med cirka 22 procent. Lokalbussarna (linje 150,154, 155, 159 och 405) har ökat med 6,7 procent. Körsträckorna med bil har under samma period minskat med 4,6 procent. 2010 körde boråsaren i genomsnitt 665 mil per
person.
Hur många marknadsandelar kollektivtrafiken respektive bilen står för i Borås är oklart. Kollektivtrafiken i
Sjuhärad står för cirka 7 procent av det totala resandet.
Planera för hållbara resor
Det går inte att bygga bort trängsel. Nya vägar skapar
ny trafik, och efter ett tag behövs fler nya vägar. Stora
delar av förbättringen när vi bygger nya vägar för att höja
säkerheten tas ut i ökad hastighet, som i sin tur skapar
behov av säkrare vägar. Därför måste vi sluta titta på
trafikslagen separat, utan istället se till helheten.
Ändra resvanor
Vi måste också börja påverka resan innan den börjar.
Ett engelskt begrepp för det är mobility management.
Ett av syftena är att effektivisera investeringar man gjort
i exempelvis vägar, cykelbanor, kollektivtrafik. Detta
genom att främja hållbara transporter, och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och
beteenden. En annan metod är att skapa paketlösningar
genom att organisera tjänster och koordinera olika partners verksamheter.
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Utsläpp
Bensinförbrukningen och
koldioxidutsläppen är 35 procent
högre de första fem kilometrarna av
en bilresa. Under de första tre kilometrarna av en resa är bilens utsläpp av avgaser 50 till 60 gånger högre per kilometer. Hälften av alla bilresor som görs är
under fem kilometer och skulle kunna
bytas ut mot andra färdmedel.
(Källa: Trafikverket.se)

Visionen cykelstaden
Borås arbetar för att skapa bättre förutsättningar för cyklister. Arbetet drivs främst
av Tekniska förvaltningen. Sedan 2005 har gång- och cykelvägnätet byggts ut med
drygt 2 mil och uppgick 2011 till drygt 12,5 mil. 2011 investerades 3,7 miljoner
kronor i utbyggnad av gång- och cykelväg. Målet är att binda samman cykelstråken.
Cykelparkeringarna har inventerats och ska redovisas i en plan för utveckling av
cykelparkering under 2012. Tekniska förvaltningen har sedan september 2010
mätt antalet cyklister på fyra mätpunkter i stan. Under 2011 registrerades totalt
348 945 cyklister av cykelbarometrarna. Under 2011 gjordes även ett cykelbokslut.

Cykelbarometer. På boras.se
kan du se antalet cyklister
som passerat cykelbarometrarna.

Rörlighet och hälsa
Kollektivtrafikanten rör sig i genomsnitt två kilometer per dag medan
bilisten bara rör sig cirka 0,5 km vilket kan innebära en positiv hälsoeffekt för dem som reser kollektivt. (Källa: Hydén, 2008, Trafiken i den
hållbara staden)
En i stort sett inaktiv person i medelåldern halverar risken för hjärt- och
kärlsjukdomar genom att cykla fem kilometer om dagen. Dessutom ökar
kroppens förbränning. Den förtida dödligheten kan minska med cirka
30 procent. Det krävs bara ungefär en halvtimmes gång eller cykling om
dagen för att uppnå den effekten. (Läs mer på Trafikverket.se)

Realtidsinformation på hållplatsen
visar när bussen anländer.

Resor och jämställdhet
Cirka en tredjedel av alla personer
över 18 år har inte själva möjlighet att köra bil på grund av att de
inte har körkort och/eller inte har
tillgång till bil i hushållet. I vissa
hushåll har flera körkort men bara
en bil och är därför beroende av
kollektivtrafiken.
Kvinnor har i allmänhet mindre
tillgång till bil än män. En väl
fungerande kollektivtrafik har
därför en positiv effekt på jämställdheten mellan kvinnor och
män. Låginkomsttagare har också
lägre bilinnehav än övriga vilket
gör att kollektivtrafiken bidrar till
att utjämna skillnader i mobilitet
mellan inkomstgrupperna.
(Källa: Hydén, 2008, Trafiken i
den hållbara staden)

Förbättringar i kollektivtrafiken
Vid halvårsskiftet 2011 gav Borås Stad alla pensionärer rätt att åka gratis med lokaltrafiken i hela kommunen utanför högtrafik, det vill säga utanför rusningstrafik
morgon och kväll samt under lördagar och söndagar. En av tankarna var att man
genom att fler pensionärer reser under lågtrafik utnyttjas kapaciteten i lokaltrafiken bättre. 14 613 frikort har plockats ut av Borås drygt 19 000 pensionärer.
Andra förändringar är att enhetstaxa införts, och att realtidsinformation finns på
viktiga knutpunkter så att man kan se hur länge det dröjer tills bussen kommer.
Den största utmaningen framöver är att öka framkomligheten för kollektivtrafiken
om fler ska vilja resa kollektivt. Hur detta ska kunna ske utreds.
Numera är Västra Götalandsregionen (VGR) ansvarigt för Västtrafik. Kommunen
har tidigare varit delägare. Det återstår att se vilka förändringar det kan innebära
för kollektivtrafiken i Borås.
Bussresorna ökar
Resandet i stadstrafiken ökade med 11,3 procent under 2011 till 7 520 574 resor.
Linje 45 blev en del av linje 5 i december 2010, vilket gjorde att ökningen blev
extra stor.
Sträckan Göteborg - Borås är det tredje största pendlingsstråket i Sverige, och
ungefär lika många pendlar åt varje håll. Satsningar med tätare turer och dubbeldäckare har gjorts för att få fler bilister att resa kollektivt på sträckan. Till och
med september hade man en resandeökning på busslinjerna 100-102 med cirka 25
procent jämfört med tidigare år.
Resepolicy
Kunskapen om Borås Stads riktlinjer för resor är låg bland medarbetarna. 2011 har
enbart hälften av förvaltningarna och bolagen informerat sina anställda om riktlinjerna för resor. Styrdokumentet finns tillgängligt för alla anställda på intranätet.
För tjänsteresorna ska cykel, gång och kollektivtrafik väljas i första hand, i andra
hand bilpoolsbil. Egen bil i tjänsten ska användas endast i undantagsfall.

Resor och transporter
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Resor i tjänsten
Vi når inte målet att inga privata fordon ska användas i tjänsten. Borås Stads
förvaltningar körde 109 000 mil år 2010 med privat bil i tjänsten och under 2011
redovisades 95 990 mil. De kommunala bolagen körde cirka 7 340 mil med privat
bil i tjänsten 2011. När det gäller sparsam körning redovisade Revisionskontoret
hösten 2010 en kartläggning av hur resor i tjänsten sker. Bara drygt hälften av de
personer som kör mer än 100 mil i tjänsten hade år 2010 fått utbildning i sparsam körning. För 2011 finns ingen statistik för hur många som kör över 100 mil i
tjänsten som gått utbildningen. Totalt har över 640 anställda i förvaltningar och
bolag gått utbildningen. År 2011 redovisades 1 206 flygresor, under 2010 uppgick
de till 1 268. Utbildningsförvaltningen står liksom tidigare år för största delen av
dessa resor. De flesta kommunala förvaltningar har tillgång till tjänstecykel och
busskort på arbetsplatsen.
Bilpool
De flesta förvaltningar är anslutna till bilpoolen som har 36 fordon uppställda på
tre platser. Bilpoolen går i nuvarande regi inte att öppna för allmänheten, men
Miljö- och konsumentnämnden har fått i uppdrag att utreda om kommunen kan
medverka till en bilpool för allmänheten. Ett av de kommunala bolagen, Viskaforshem, har en bilpool för sina boende.

Internt miljöarbete
Hur ska vi få fler anställda att
resa hållbart i tjänsten? En mall
för redovisning av resor i tjänsten
ska utformas som underlag för
enhetlig redovisning. Miljö- och
konsumentnämnden ska i samråd
med Tekniska nämnden 2012
utreda hur lokala bilpooler kan bli
mer tillgängliga. Ett förslag till en
klimatavgift för resor i tjänsten,
ett ekonomiskt incitament för att
bättre efterleva riktlinjer för resor,
ska utarbetas under 2012.

Stor andel miljöfordon
67 procent (eller 430 stycken) av personbilarna, som ägs av Servicekontoret, i
Borås Stads verksamhet är miljöfordon. Servicekontoret äger cirka 90 procent av
kommunens fordon. Cirka 33 procent drivs på etanol och 26 procent på gas.

Projekt för hållbara resor och transporter
Byggstart av ett flertal nya gång- och cykelvägar planeras för
2012. Under 2012 ska en ny cykelkarta tas fram, en cykelpump placeras ut i ett centralt läge och Skaraborgsvägen få
höjd trafiksäkerhet.
Mobility management i fysisk planering heter ett delprojekt
i Energimyndighetens nationella projekt Uthållig kommun.
I delprojektet ska vi undersöka hur man kan skapa förutsättningar för ökad cykling, gång och resande med kollektivtrafiken tillsammans med exploatören. Kan vi redan när
de boende flyttar in informera om möjligheter till hållbart
resande? Finns det möjlighet att arbeta för en bilpool i vissa
områden? Kan vi öka kunskapen hos nyinflyttade om fördelar med att välja alternativ till bilen?
QUEST (Quality management tool for Urban Energy ef-
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ficient Sustainable Transport) är ett EU-projekt som Borås
Stad deltar i 2012 och 2013. Vi ska lära oss mer om hur vi
kan planera för alla trafikslag tillsammans. I projektet ska en
arbetsgrupp med tjänstemän och politiker ledas av en extern
konsult. Vi får också träffa andra och lära mer om hur de
jobbar.
De kommande åren kommer fler att behöva resa kollektivt
på pendlingsstråket Borås-Göteborg, då stora satsningar i
det Västsvenska paketet under byggskedet kommer att försämra framkomligheten. För att undvika köer och trängsel
gör man nu en storsatsning för att få fler att åka kollektivt i
Göteborgsregionen. Trafikkontoret i Göteborg, Göteborgsregionens kommunalförbund och Västtrafik kommer att
informera om förändringarna och möjligheterna till att resa
kollektivt i regionen.

Resor och transporter

Konsumtion
Borås Stads konsumtion

Inköp av etiska livsmedel Borås Stad

Andelen ekologiska livsmedel som förvaltningarna i
Borås Stad köpte var cirka nio procent under 2011.
Vissa stadsdelar kan ha en högre andel. Målet är 25 procent. Andelen etiska livsmedel som köps in till kommunen är 0,6 procent eller 8,5 ton. Från 2010 till 2011 har
inköpen av etiskt märkta produkter ökat med 2,9 ton.
Den största ökningen kommer från köp av bananer.
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Vad är skillnaden mellan Fairtrade och
KRAV?
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Inköp av etiska livsmedel har ökat mellan år 2010
och 2011.

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar
förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Odlare
får bättre ekonomiska villkor samt premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet. Barnarbete och
diskriminering motverkas. Demokrati och organisationsrätten främjas. Fairtrade ställer krav på miljöhänsyn,
men inte på ekologisk produktion och är ingen miljömärkning. Läs mer på www.fairtrade.se

Inköp av ekologiska livsmedel Borås Stad
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KRAV är en kontrollförening för ekologisk produktion.
Produkter som bär KRAV-märket tas fram utan kemiska
bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade
organismer (GMO). Djuren ska kunna bete sig så naturligt som möjligt. Arbetsvillkor och sociala förhållanden
måste vara goda. Produkterna får inte innehålla onödiga
tillsatser som syntetiska aromämnen, smakförstärkare
eller färgämnen.
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Mål

Inköp av ekologiska livsmedel har ökat, men det är
långt ifrån miljömålet.

Projekt och events
Fair Trade
Att Borås är en Fairtrade City kommer under 2012 att synas
i flera olika sammanhang; under Linnémarschen, på World Fair
Trade Day, på Skördefesten, under Kretsloppsveckan och inte minst den 5
till 6 oktober då Borås Stad står värd för Fair Trade Forum – Sveriges största mötesplats för etisk och rättvis handel. Det blir två dagar fullmatade med intressanta
föreläsare, utställare, provsmakningar och underhållning.
		
Matsvinn
Under våren kommer grundskolorna delta i ett matsvinnsprojekt.
Syftet är att minska andelen mat som slängs från tallrik till avfallspåse. Projektet kommer att pågå under tre år och mätningar kommer att ske minst en gång årligen.

EU har regler för vad som får kallas ekologiskt och en
egen märkning. KRAV har strängare regler än EU
för exempelvis djuromsorg, och innehåller regler för
socialt ansvar. KRAV–godkända ekologiska produkter får ha både KRAV- märket och EU - märket. Läs
mer på www.krav.se.
Gynnar Fairtrade ekologisk produktion?
Producenter som också är ekologiskt certifierade får
mer betalt, vilket är ett incitament för Fairtradeproducenter att ställa om till ekologisk produktion.
Internationellt är cirka 30 procent av de Fairtradecertifierade producentorganisationerna ekologiskt
certifierade.

Konsumtion
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Kunskap
Vet boråsare och Borås Stad anställda vad
som händer med miljön? Hur vi som individer och samhälle kan påverka, både till det
sämre och till det bättre?
Ingen enkel fråga att besvara, men avsikten
med miljömålet Kunskap är att bildning i
miljöfrågor kan bidra till medvetna samhällsdeltagare som gör om miljöfrågan, från
att vara någons ansvar, till att bli allas ansvar.
En heltäckande beskrivning av kunskapsläget inom miljö hos boråsare och
Borås Stads anställda går inte att göra. Det går däremot att beskriva aktiviteter och åtgärder för att öka intresset för miljö bland boråsare och Borås
Stads anställda.

Antal miljöcertifierade (Miljödiplom, ISO 14 001)
företag och verksamheter i Borås

Antal

120

Aktiviteter
Under Kretsloppsveckan 2011 delade Borås och Energi och Miljö AB ut
miljöpris, RE:WARD, till ett företag och en person som arbetar på ett
föredömligt sätt med miljöfrågorna. Kretsloppsveckan besöktes av uppskattningsvis 6 500 personer. Ett miljöpris delades också ut av Miljö- och konsumentnämnden i Borås. Sandaredskolan och Sörmarksgårdens förskola,
två Grön Flagg-skolor, delade på miljöpriset för sitt miljöarbete.
Antalet miljöcertifierade enligt ISO 14 001 och miljödiplomerade företag
och organisationer har ökat i Borås. 98 företag eller verksamheter är miljöcertifierade och miljödiplomerade i Borås, vilket är 15 fler än år 2010. Sett till
antalet företag i Borås är det dock en väldigt liten andel som är certifierade.
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Antalet miljöcertifierade företag och verksamheter ökar i Borås

Borås Stad anordnade en lokal cykelutmaning för boråsare under Europeiska
Trafikantveckan, 16 till 22 september. Europeiska Trafikantveckan pågår
samtidigt över hela Europa. Syftet är att inspirera människor att köra mindre
med bil, och använda mer cykel, gång- och kollektivtrafik.
Borås Stad deltog i Earth Hour, en manifestation initierad av WWF. Borås
Stad deltog genom att släcka ned belysningen på bland annat Stadshuset,
Borås Arena, Sven Eriksonsgymnasiet och Pinocchio.
MiljöFokus, ett informationsblad från Miljöförvaltningen, ges ut fyra gånger
per år. MiljöFokus skickas via e-post till anställda i Borås Stad. MiljöFokus
finns också för allmänheten att ladda ned från Borås Stads webbplats. Avsikten med MiljöFokus är precis som med miljöföreläsningarna att informera
om globala och lokala miljöfrågor.
Miljöförvaltningen deltog under hösten 2011 i Skördefesten, en marknad i
Borås som visar upp produkter och tjänster från lokala odlare.
6 000 barn och ungdomar i Borås deltog i Skräpplockardagarna under en
vecka i maj 2011. Det var dubbelt så många som 2010. Skräpplockardagarna
är en nationell manifestation mot nedskräpning, initierad av Håll Sverige
rent.
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Kunskap

2011

År

Miljöförvaltningen deltog i
Skördefesten, en marknad i Borås
som visar upp produkter och tjänster
från lokala odlare. Avsikten med
deltagandet var att uppmärksamma
att Borås är en Fairtrade city, och
komma med tips på hur boråsare kan
konsumera både miljöbättre och mer
etiskt.

Miljöbarometern finns numera på Borås Stads webbplats. Miljöbarometern är ett redskap för att beskriva hur Borås uppfyller miljömålen.
Sommartorsdagarna är sedan 2011 ett miljöcertifierat evenemang, vilket
bland annat innebär att man ska se över energiåtgång och nedskräpning i
anslutning till evenemanget.
Dykcenter H2O genomförde Miljödyket i Viskan, ett återkommande
evenemang som visar att inget försvinner.

Sommartorsdagarna är sedan 2011 ett miljöcertifierat evenemang av Håll Sverige rent. Certifieringen
skedde på initiativ av Borås - rent och snyggt, ett
samarbete mellan Borås Stad, Borås City, AB Bostäder i Borås, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Polisen i Borås och Borås Energi och Miljö AB.

Natur- och miljöboken tar upp grundläggande miljöfrågor och riktar sig
till elever från årskurs 3 till 6. Av Borås 35 mellanstadieskolor använder
32 Natur- och miljöboken i sin undervisning. Drygt 2 900 elever fick
boken gratis 2011.
Under 2011 har det varit fyra miljöföreläsningar; Hållbart byggande,
Vattnets kretslopp, Vindkraftskooperativ samt Hållbar konsumtion med
fokus på etisk upphandling. Avsikten är att ta upp aktuella ämnen kring
miljö för boråsare och Borås Stads anställda. Cirka 260 personer har
deltagit på föreläsningarna.
Kunskapsmålet i Borås Stad
År 2011 är 19 av förskolorna och skolorna i Borås anslutna till Grön
Flagg. Det motsvarar 14 procent. Det är en bit ifrån målet om att 50
procent av förskolorna och skolorna i Borås Stad 2010 ska ha Grön Flagg.
Grön Flagg är ett miljöledningssystem för skola och förskola.

Dykcenter H2O genomförde ett dykevenemang i
Viskan, i samarbete med bland annat Borås – rent
och snyggt. Synliggörande av skräpet från Viskan
visar att inget försvinner.

23 skolor och förskolor har skolskog, vilket motsvarar cirka 20 procent.
Målet var att 50 procent av skolorna och förskolorna skulle ha skolskog
2010.
Fem av 27 förvaltningar och bolag inom Borås Stad är miljöcertifierade.
17 av bolagen och förvaltningarna informerar anställda om miljömål och
resepolicy. Med de siffrorna i åtanke kan vi konstatera att att det finns ett
utvecklingsbehov för det praktiska miljöarbetet inom Borås Stad. 11 förvaltningar och bolag har eller ska anta en miljöplan för år 2012. Målet är
att hälften av förvaltningarna och bolagen har ett långsiktigt miljöarbete.

Luciadagens miljöföreläsning, med
Per Ribbing som föreläsare, hade temat vindkraftskooperativ och egenproducerad el.

Kunskap
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Igår,

Borås miljöhistorik
1621 – Borås grundas av
kung Gustav II Adolf

1944 – Teko-industrin
ca 12 000 anställda

1960 – Textilkrisen
börjar

1974 Bollebygd, Dalsjöfors, Fristad, Sandhult
och Viskafors slås ihop
med Borås Stad

1987 – Handlingsprogram för avfallshantering i Borås
1988 – en mätare
, DOAS, börjar mäta
luftföroreningar i
Borås Stad

1834 – Första
vävnadsindustrin
i Rydboholm
1952 – 300 postorderföretag i Borås Stad

1962 – Rachel
Carsons bok ”Tyst
vår” ges ut. En
bok som väckte
miljöintresset
hos folk.

1988 – IPCC FN:s
klimatpanel bildas

En vision för Borås 2025 håller på
att utarbetas. Frågan är: Hur ska
Borås vara för att utgöra en attraktiv,
trevlig och hållbar stad i framtiden?
Ingen enkel fråga att besvara. Men
det finns gemensamma knutpunkter
som återkommer. Människor mår
bra, om de har jobb och ett aktivt
liv med en varierad stadsmiljö och
natur som fond.
Detta kan uppnås om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet fogas
samman till en gemensam vision.
Visionsarbetet är igång och fyra personer inom Borås Stad ger sin syn på
hur Borås av idag, ska bli en hållbar
kommun.

2007 – Solfångaranläggning invigs i Borås 2008 – Partikelmätare
Djurpark
börjar mäta luftpartiklar i
2001 – Naturreservaten
Borås och naturreservatet
Rya Åsar och Flenstorp
Lindåsabäcken invigs
invigs

1992 – FN:s konferens i Rio om miljö
och utveckling; Riodeklarationen

1989 – Första miljörapporten som
sammanfattade miljöarbetet i Borås
Stad

1995 – Agenda-21 arbete
Borås Stad

2006 – Klimatinvesteringsprogram,
handlingsplan för intelligenta transporter och naturreservat Älmås invigs

Hur tre dimensioner blir till en i Borås 2025
Hållbarhet har blivit ett ord i tiden. När det tidigare
talades om hållbarhet, var det om saker, som går
att ta på, skulle gå sönder eller inte. Idag har hållbarhet också fått en mer abstrakt betydelse, det vill
säga att med vilket sätt vi lever, så ska både vi och
vår omgivning hålla länge.

Marie Persson, Hållbarhetsstrateg och biträdande projektledare för Vision Borås 2025 har reflekterat kring de tre
dimensionerna; ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet
och vad det innebär.
– I min version av hållbarhet ska alla verka för att människorna ska ha en så god hälsa som möjligt, att det finns
en miljö som gagnar detta, till exempel inga föroreningar,
och att ekonomin styrs för att främja denna riktning, säger
Marie.
Men hur ska vi se till att boråsarna och Borås Stad arbetar
med frågorna, så att det blir verkstad av alla ord? Enligt Marie, är det viktigt att målen kopplas ihop med verkligheten
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och att alla som berörs förstår innebörden av visionen och
då är till exempel medborgardialogen viktig.
För att nå visionen om ett hållbart samhälle är det prioriterat att de tre dimensionerna genomsyrar hela Borås Stads
organisation, från topp till golv. Hur verksamheterna i sin
tur uppfyller målen måste också följas upp. Att Borås inte
är där idag, beror inte på att det skulle saknas pengar eller
personal. Det som sätter käppar i hjulet är mer en brist på
gemensam förståelse och gemensam styrning kring hur vi
skall arbeta för en hållbar utveckling, enligt Marie.
Vad som är positivt är att politikerna och allmänheten i
Borås, till stora delar, har likartad syn på hur Borås ska
vara år 2025. Men det kan uppstå målkonflikter. Vad som
till exempel är bra för människan, kanske inte är bra för
naturen, så fördelar kommer att vägas mot nackdelar. Även
om det uppstår målkonflikter, så går det inte att fortsätta
den upptrampade vägen, säger Marie. Vi måste få till ett
annat sätt att tänka kring kommunens ekonomi. Vi behöver
även få in genomarbetade ”hållbarhetsbelysta” konsekvens-

idag, Borås 2025
» Ekonomisk hållbarhet »

» Social hållbarhet »

Nationalekonomin har bra begrepp för ekonomisk
hållbarhet. Ändå finns det utrymme för tolkningar. Ett
centralt begrepp är långsiktig balans mellan utgifter och
inkomster. I en ekonomiskt hållbar värld ska en generation inte använda mer resurser än att kommande generationer kan känna trygghet och ha ett bra liv.

För mig handlar social hållbarhet om engagemang, delaktighet och gemenskap. Det är i mötet mellan människor som
individer och grupper kan utvecklas och det är då den hållbara samhällsutvecklingen skapas. Här är föreningslivet, med
alla dess möjligheter till möten, gemenskap och upplevelser
en mycket viktig faktor. Genom föreningarna får många barn
och unga med sig goda erfarenheter i livet, de får möjlighet
till uppmärksamhet, bekräftelse och roliga upplevelser.

Borås Stad har alltid satt de ekonomiska målen i första
rummet. ”Om konflikt uppkommer mellan mål och medel så gäller att det är pengarna som sätter gräns.” Detta är
alltid grundläggande, vilket inger trygghet. Utifrån denna
grund kan man sedan arbeta för bland annat effektiva
verksamheter och rationella investeringar. En viktig aspekt
är underhåll. I varje verksamhet behövs en lämplig avsättning för underhållskostnader, så att man inte skapar ett
berg av framtida och svåröverskådliga kostnader.
Ännu så länge har vi lite svårt att lyfta blicken och ta till
oss helheten i de ekonomiska sammanhangen. Bara det
att vi försöker är väl.
Christer Johansson, ekonomichef, Stadskansliet
2010 – Ackumulatortanken
invigs, 3:e biogastankstationen (Hulta) invigs, naturreservat Vänga mosse invigs

Jag ser det som att Fritids- och folkhälsoförvaltningens uppdrag ytterst handlar om att bidra till social hållbarhet. Stödet
till föreningar är en nyckelfaktor för stadens fortsatta utveckling och vår uppgift är att skapa så goda villkor som möjligt
för föreningslivet.
Dessutom bidrar vi till förbättrad folkhälsa genom de friluftsoch friskvårdsanläggningar vi driver. Här finns möjlighet
för alla till fysisk aktivitet och gemenskap, vilket är viktiga
förutsättningar för en bra utveckling av vår stad. Vårt arbete
med trygghetsfrågor är ytterligare ett exempel på hur vi bidrar
till det långsiktigt hållbara Borås.
Tommy Jingfors, förv. chef, Fritids- och follkälsoförv.

???? – Bilpool startar
upp för boråsare

???? – Borås är en
fossilbränslefri stad

???? – Alla kommunala
bolag och förvaltningar i
Borås har miljöledningssystem

???? – Götalandsbanan invigs
2009 – Pumpkällehagens passivhus invigs

2011 – Miljögala, Borås
Energi och Miljö AB

???? – Sanering av Viskan

???? – Elfsborg vinner SM

» Ekologisk hållbarhet »
beskrivningar i beslutsfattandet och våga ta beslut som går i
den hållbara riktningen.
Visionsarbetet underlättas om alla deltar, ung som gammal. Var ska vi börja
någonstans?
– Utöver det vanliga nyårslöftet, som
bantning, sluta röka med mera, så kan
var och en försöka tänka större än sig
själv. Ta en funderare på hur vi kan och
vill behandla vår miljö, och hur vi kan
bli bättre mot varandra, socialt, säger
Marie Persson,
Hållbarhetsstrateg Marie Persson.
Om alla sedan går från att tänka till att agera, så är steget
inte långt till ett hållbart samhälle. Till sist. De tre dimensionerna, är lite som karaktärerna i de tre musketörerna – en
för alla, alla för en. Var för sig fungerar de inte, utan hållbar
utveckling får vi först när ekologisk, ekonomisk och social
hållbarhet interagerar med varandra.

Vi är beroende av naturen. Egentligen en självklarhet – men
lätt att glömma bort. Det är vad ekologisk hållbarhet handlar om för mig – insikten om att det är naturen som sätter
ramarna för våra och kommande generationers möjligheter
till ett gott liv.
Luften vi andas, maten vi äter, rent vatten, energi, material
som tas ut för produktion och positiva naturupplevelser,
kroppsliga och själsliga, är kopplade till varandra. En koppling som är grunden för vår överlevnad och välfärd.
Idag överkonsumerar vi jordens resurser i en allt snabbare
takt – vi skulle behöva fler klot. Det här är lätt att ta till sig
på avstånd, på en global nivå.
Men hur förhåller vi oss till det i vardagen i Borås Stad? För
mig är den givna slutsatsen att vi alla, utifrån de olika roller
vi har i organisationen, måste bidra till att än mer integrera
ett ”miljötänk” i verksamheten. Borås Stad ska vara ett
föredöme – ”a good citizen” i världen.
Leif Schöndell, förv. chef, Miljöförvaltningen
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I vår vardag använder vi energi från olika källor. Mat ger oss energi att spela schack och

fotboll, biogas ger bilen rörelse, elektricitet får matberedaren att knåda deg, och veden i
kaminen ger värme till huset.
En stor utmaning som vi har i dagens värld är överkonsumtion av energi. Energieffektivisering och minskad användning av fossila bränslen är ett måste för en hållbar nutid och
framtid. I Borås fasar vi mer och mer ut olja som energikälla till uppvärmning. Därutöver
behöver vi se över energianvändningen i stort.
Energianvändning per person

Sedan 2005 har energianvändningen per person och år, enligt SCB,
minskat med 16 procent. Totalt sett använder vi idag i Sverige mer
energi än för 30 år sedan, men skillnader på regional nivå inom bland
annat industristruktur och klimat påverkar energianvändningen.

kWh/invånare

Total energianvändning per invånare och år i Borås

Statistik avseende energi på kommunnivå är osäker. Lite försiktiga tolkningar kan vi ändå tillåta oss.
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Användningen av olja till uppvärmning fortsätter att minska i Borås.
Oljan är cirka två procent av energianvändningen för uppvärmning av
bostäder och fastigheter. Resterande energi kommer till exempel från
fjärrvärme, pelletspannor, luftvärme- och bergvärmepumpar, alternativ som är både billigare och miljöbättre än olja. I framtiden kommer
troligtvis oljan bara att användas i undantagsfall, som vid extremt kallt
väder eller vid kraftbortfall.
Borås Stad använde 161 kubikmeter olja till uppvärmning 2011, vilket
är betydligt mindre än de 570 kubikmeter som användes 2010. Oljeanvändningen kommer att vara nere i 10 kubikmeter i slutet av 2012,
enligt Lokalförsörjningsförvaltningen. Dessa 10 kubikmeter kommer
endast att användas som spetslast. Siffrorna kan ändras från år till år
eftersom påfyllning och förbrukning kan hamna på olika år.
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Total energianvändning per invånare och år i Borås.
Energianvändningen har en sjunkande trend.

Kubikmeter (m3) olja använd inom Borås
Stad
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Använd olja för uppvärmning av fastigheter och lokaler inom Borås Stad. Användningen av eldningsolja
minskar och kommer i fortsättningen bara att användas i undantagsfall.

Borås Energi och Miljö AB
Borås profil avseende energi är på många sätt kopplad till Borås Energi och
Miljö AB. Bolaget, som ingår i Borås Stad, ger värme till stora delar av kommunens bostäder via fjärrvärme, samt tar hand om avloppsvatten och avfall
och omvandlar det till bland annat fjärrvärme, biogas och kompostjord.
Under 2011 var 86,7 procent av fjärrvärmen baserad på brännbart avfall och
biobränsle. Övrig energi kommer från fossilbränsle, gasol, som används när
träflis och brännbart avfall inte räcker till. Målet är att fjärrvärmen till 95
procent ska vara baserad på biobränsle (träflis) och brännbart avfall. För att
nå det målet även under kalla perioder krävs nyinvesteringar, vilket kan bli
aktuellt i och med att Rya kraftvärmeverk passerat sitt bäst före-datum och
ett nytt kraftvärmeverk planeras.
Antalet fjärrvärmekunder var 4 315 år 2011. Det är 65 fler än år 2010, men
det är en bit kvar till målet att 4 500 kunder ska vara anslutna till fjärrvärmenätverket.

Av matavfall och avloppsslam så
producerades det sammanlagt 2,0 miljoner kubikmeter uppgraderad biogas
år 2011.

Ett mål är att allt biologiskt behandlingsbart avfall ska rötas till biogas eller
komposteras. Målet behöver definieras om, för i sin nuvarande formulering
går det inte att uppnå. Andelen som har rötats eller komposterats har minskat från drygt 80 procent år 2010 till endast 62 procent 2011. Orsaken är
att mycket avfall från hushållen var felsorterat. Det fanns inte bara matavfall
i de svarta påsarna, utan även till exempel plast, glas och metall.
Under 2011 tillverkade Sobacken och Gässlösa avloppsreningsverk 2 miljoner kubikmeter uppgraderad biogas, en ökning med 10 procent från 2010.
Tillverkningen av biogas kan variera från år till år beroende på vilka fraktioner som kommer in till biogasanläggningen, men strävan är hela tiden
att öka produktionen då vinsten är stor för både ekonomi och miljö. Biogas
släpper ut mindre koldioxid än fossila bränslen vilket minskar påverkan på
växthuseffekten. Biogas gör också stadsluften mindre dålig då utsläppen av
kvävedioxid och farliga partiklar är lägre, jämfört med att använda bensin
och diesel.

El
Elanvändningen är svår att överblicka på kommunal nivå, men i Sverige har
elanvändningen ökat under de senaste decennierna för att plana ut under senare år. Vi skaffar oss mer och mer saker som kräver elektricitet, till exempel
mobiltelefoner, en TV-apparat i varje rum, luftkonditionering, datorer, luftvärmepumpar och bergvärmepumpar. Samtidigt minskar andelen fastigheter
som har direktverkande el som uppvärmningskälla, energiintensiva företag
flyttar sin verksamhet utomlands och vitvaror och elektronik blir mer och
mer energieffektiva.
Elanvändningen varierar med faktorer som kalla vintrar och konjunktur.
Under högkonjunktur ökar elanvändningen, då både konsumtion och fabriker går för högtryck. Sedan 1980-talet har vi i Sverige ökat elanvändningen
med 50 procent, enligt statistik från Energimyndigheten.

Elanvändningen inom Borås Stad har
minskat något under år 2011, jämfört
med föregående år. Elen som används
är ej miljöklassad.

Elanvändningen inom Borås Stads egna lokaler, 457 285 kvadratmeter, var
36 000 MWh år 2011. Det motsvarar 79 kWh/m2/år, vilket är cirka tre procent mindre än 2010. Ingen el som används inom Borås Stads egna lokaler
är klassad som miljöel.

Energi

17

Förnybart och energieffektivisering
Borås har satsat på biogas och fjärrvärme från biobränsle som förnybara
energikällor. I Sverige har det skett en explosionsartad tillväxt av vindkraftverk, nästan en fördubbling av effekt från år till år. Borås har varit
avvaktande – men nu planeras fem vindkraftverk i Borgstena och tre
i Rångedala. I de ursprungliga planerna fanns fler verk, men man har
sänkt ambitionen av hänsyn till närboende och naturintressen.
Rya kraftvärmeverk producerade 141 GWh el, under år 2011. Borås
Energi och Miljös fyra vattenkraftverk i Sjuhäradsbygden har tillsammans producerat 43 GWh el, under år 2011. Den sammanlagda
produktionen, 184 GWh, motsvarar årsanvändningen av el för 9 200
normalstora villor. En stor andel av Ryas elproduktion går dock tillbaks
till verksamheten för fjärrvärme- och biogasproduktion.
I Borås Stads organisation finns 150 kvadratmeter solfångare, som ger
solvärme. Det är en ökning med två kvadratmeter från år 2010. Borås
Energi och Miljö AB ska tillsammans med fastighetsägaren Kanico
under 2012 installera 400 kvadratmeter solceller i Simonsland.
Passivhus, hus med extra låg energiförbrukning, har byggts i Pumpkällehagen tidigare år. Hestra förskola, byggstart 2012, ska få så låg
energiförbrukning som möjligt. Trollgatans boende för funktionsnedsatta kommer att installera solceller på taket. Beräknat effektbidrag är
15 000 kW och bygget ska vara färdigt sista mars 2012.

Fem vindkraftverk i Borgstena och tre i
Rångedala planeras att byggas.

Uthållig kommun – med energin som språngbräda!
Tillsammans med 37 andra kommuner är Borås Stad
med i Energimyndighetens tredje etapp av programmet
Uthållig kommun. Programmet pågår mellan 20112014 och handlar om fysisk planering och näringspolitik med energifokus.
Syftet är att genom samverkan skapa, utveckla och
sprida spjutspetsexempel. Borås deltar i delprojekten
Nytänkande belysningslösningar och Möjligheter med
mobility management i samhällsplanering.
– Uthållig kommun innebär lite extra glöd och inspiration för det viktiga hållbarhetsarbetet. Energimyndigheten stöttar och ger metoder till oss kommuner för att
strama upp energiarbetet säger miljöutredare Johanna
Thorén, som samordnar Borås Stads medverkan i programmet.
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En av ambitionerna är att Regementsstaden ska bli ett
bostadsområde där det är enkelt att välja bort bilen till
förmån för mer hållbara sätt att transportera sig.
I många fall har det satsats på tekniska åtgärder för att
förbättra trafiken i samhället. Mobility manegement är
istället ett sätt att jobba med de mjuka frågorna kring
transporter för att på så vis förbättra miljö och trafiksäkerhet. Belysningsprojektet handlar om att testa nya,
energismarta lösningar för att minska energiförbrukningen, men samtidigt se till aspekter som var och vad som
belyses, trygghet och hälsa. Bland annat samverkar staden
med ett företag som reducerar energiförbrukningen i
befintlig gatubelysning. Detta ska testas på en genomfartsled i Sjömarken.

Energi

Energi
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Foto: Johan Linderstad

Hälsa och livsmiljö
Vår hälsa är det vi värderar mest i livet. Inte pengar eller karriär, utan att vi själva och
våra närmaste är friska.
Men hur påverkas vi av kemikalier och främmande substanser i vår omgivning? Det är
svårt att få en enhetlig bild av läget i Borås, men sett över tid minskar utsläppen av vissa
miljöfarliga ämnen – eller ökar i alla fall inte. Problemet är att Borås får leva med gamla
synder under en lång tid framåt.
Förorenade vatten- och markområden

En utredning är gjord, och en arbetsgrupp är överens om att Viskan bör
saneras.
Syftet med att sanera Viskan är att minska riskerna för skadeverkningar från
de ämnen som lagrats i Djupasjöns, Guttasjöns och Rydboholmsdammarnas bottensediment. Ökat vattenflöde i Viskan kan sprida förorenat sediment, vilket skulle få negativa följder för vattenlivet.
Lösningen är att ta bort sedimenten ur vattensystemet. Frågan är i vilken
utsträckning sediment ska tas upp. En viktig fråga är också hur sedimentet
ska hanteras, om det ska lagras på land, i sjö eller transporteras till SAKAB.
Kostnaden för restaureringen varierar med vilken lösning som väljs.

Bly, kvicksilver, kadmium i mg/kg torrsubstans, TS, i
avloppsslam, Gässlösa avloppsreningsverk
30
25
mg/kg TS

Viskan, en del av Borås identitet och profil, har i mer än 100 år tagit emot
föroreningar från en rad olika industrier. Föroreningarna, bland annat metaller, olja, DDT och dioxiner, har lagrats i Viskans sediment och utgör en
allvarlig miljörisk.
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Uppmätta halter av tungmetaller i avloppsslam.
Trenden är minskade halter. Avloppsslammet är
REVAQ-certifierat, vilket innebär att det är tillåtet
att använda som växtnäring på åkermark.

Det finns cirka 10 000 potentiellt förorenade områden i Västra Götaland. Det
är ovanligt många områden jämfört med övriga Sverige, vilket beror på länets
industrihistoria. Förorenade områden upptäcks ofta när man bygger ny väg
eller byggnad på gammal industrimark. Föroreningar som ofta hittas är olja,
metaller och klorerade ämnen, rester från bland annat verkstadsindustri, träindustri, kemtvätt, textilindustri och bensinstationer.
Runt Borås finns 448 kända förorenade områden. Arbetet med att åtgärda
förorenade områden är långsiktigt och kommer att kräva stora resurser under
lång tid.
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Oljeutsläpp som upptäcktes vid bygget av
Borås simarena, 2010. Oljan kom från ett
läckage från HSB:s gamla panncentral vid
Alideberg. 1 500 ton jord sanerades från olja.

Utsläpp
Utsläpp av föroreningar sker fortfarande i
Borås, om än i mindre utsträckning och under
mer kontrollerade former. Halter av till exempel
tungmetaller i avloppsslam från Gässlösa avloppsreningsverk är på nivåer att slammet kan certifieras enligt REVAQ
och får användas som växtnäring på åkermark. Via Gässlösa
avloppsreningsverk kom det ut sammanlagt 2,1 ton fosfor till
Viskan, vilket är 30 procent mindre än år 2010. Kväveutsläppen
har dock ökat från 234 ton år 2010, till 263 ton år 2011. Kvävereningen är en väderkänslig process, som påverkas negativt av kyla. Kvävereningen kan
därför ge olika resultat, från år till år.
Utsläpp till luften från Rya kraftvärmeverk är ur historiskt perspektiv låga, tack vare modern
förbränningsteknik och luftrening. Men både Gässlösa avloppsreningsverk och Rya kraftvärmeverk
börjar bli föråldrade, och såväl ett nytt avloppsreningsverk som kraftvärmeverk planeras. Dessa kommer
troligtvis att placeras vid Sobacken. Naturvårdsverkets data, som har samlats in från åtta företag med en
eller flera miljöfarliga verksamheter i Borås, visar att utsläppen av bly, kadmium och kvicksilver till luft,
mark och vatten inte ökar. Detta gäller för åren 2007 till och med 2010.

Skräp och olaglig dumpning
Miljöförvaltningen har 2011 dokumenterat 34 utsläpp av bland annat diesel, avfettningsmedel, hydraulolja och avloppsvatten. De flesta utsläpp sker inte medvetet utan av ovarsamhet och okunskap. Men det
sker även olaglig dumpning av avfall, och 2011 uppmärksammades i media bland annat att väg- och
byggavfall dumpats
runt om i Borås.
Miljötips
Miljöförvaltningen
Främmande substanser i vår miljö är ett komplext område. Människan har
har registrerat drygt
släppt ut och släpper ut okända ämnen som vi inte vet vad det får för konse100 anmälningar om
kvenser, för miljön och för oss själva. Om var och en funderar på sin konsumnedskräpning, varav
tion; inköp - användning - avfallshantering, så är mycket vunnet.
hälften gäller sopor,
byggavfall, schaktmasTips:
» Se till att återlämna produkten till rätt sor, trädgårdsavfall
och skrot. Cirka tio
ställe, Återvinningscentral (ÅVC) tar
» Behöver man köpa nytt? Går det att
procent av anmälhand
om
farliga
produkter
som
färg,
reparera i stället och finns det miljölampor,
batterier
med
mera.
ningarna rör skrotmärkt alternativ?
bilar.
» Lämna överblivna mediciner till 		

» Går det att återvinna? Vad gör jag av

Apoteket.

Borås Stad har rutiner
för att ta hand om
» Tvätta bilen på en biltvätt.
dumpat avfall, vilket
minskar risken för att
det skapas samlingsställen för olagligt avfall. På längre sikt behövs dock rutiner som försvårar dumpning,
till exempel att större fordon inte ska kunna vända på kända dumpningsställen.
avfallet efter användning?

Det behövs också mer information till allmänheten vad nedskräpning och dumpning får för konsekvenser
för miljö, trygghet och kostnader. En upplevd ökad nedskräpning av Borås närmiljö har lett till Borås rent
och snyggt, en samarbetsorganisation mellan Borås Stad, Borås Energi och Miljö AB, Borås City, Södra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund, AB Bostäder i Borås och Polisen i Borås. Syftet är att synliggöra nedskräpningen och genom information få boråsare och besökare att minska nedskräpningen.

Hälsa och livsmiljö
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Avfallshantering, källsortering och återvinning
Boråsarna lämnar 16 kilo elavfall per person och år. Svenskarna är världsbäst på att återlämna elavfall, vilket är både bra och dåligt. Bra på så sätt att elektroniken återvinns istället för att hamna i naturen. Dåligt
på så sätt att det vittnar om hur mycket elektronik vi köper. Mängden farligt avfall till avfallscentralerna
är tämligen konstant.
Ett par viktiga skäl till att mycket avfall lämnas till återvinningscentralerna är att privatpersoner får lämna
avfall obegränsat antal gånger och att öppettiderna är relativt generösa. Kombinationen av obegränsad
inlämning med bra öppettider är viktig för att bland annat hålla olaglig dumpning av avfall i schack.

Återbruk i Borås – socialt, ekonomiskt och ekologiskt arbete
Från ett perspektiv där sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter vägs in är Återbruk värt att lyfta
fram. Återbruk, som ingår i Arbetslivsförvaltningen, är en alternativ arbetsmarknad och en samhällsnyttig
resurs för personer mellan 18 till 65 år.
Grunduppdraget är att ge deltagarna en arbetspraktik så att de kan komma ut i arbetslivet. Det är personer som har en social problematik, en lättare funktionsnedsättning eller som varit utanför arbetsmarknaden under en längre tid. Cirka 100 personer är med i Återbruk, och de tillhandahåller bland annat
fixartjänster, restaurerar gamla saker, reparerar cyklar och möbler samt rustar upp för försäljning. Det
finns snickeriverkstad, restaurang, second hand-butik och biltvätt.
Re-turen, som är en del av Återbruk, åtar sig bland annat att städa återvinningsstationer och demontera
och förädla avfall som trä, glas och metall. Saker som tidigare skulle ha slängts på tippen tas tillvara, rustas upp, säljs vidare eller källsorteras. En vinst för både miljön och människan.

Strålning
Det är anmärkningsvärt med vilken hastighet hudcancer, malignt melanom, utvecklar sig i Västra
Götalands län. Det finns ingen statistik på hudcancerutveckling hos boråsare, men man kan anta att
trenden är densamma i Borås som för länet. Socialstyrelsens statistik visar att utvecklingen från 100 fall
per år 1970 är uppe i 537 fall av malignt melanom år 2009. Ökningen i Västra Götalands län är drygt
500 procent, mellan år 1970 och 2009, vilket är mycket även sett till populationstillväxten i området.
Ökat solande och exponering för skadlig UV-strålning är sannolikt orsaken till utvecklingen av malignt
melanom.
För att förebygga är det viktigt att speciellt skydda unga från direkt solstrålning, och att de bär kläder eller har solskyddsmedel för att skydda sig mot UV-strålning. Borås Stad har via Miljöförvaltningen tillsyn
över 16 solarier i Borås, och undersöker att dessa uppfyller lagkrav. Borås Stad har också beslutat att inga
solarier får finnas inom Borås Stads verksamheter.

En bra arbetsmiljö
En bra skolmiljö är en förutsättning för att barn och ungdomar ska trivas på sin arbetsplats. P-märkning
är en kvalitetsmärkning på innemiljö, som tagits fram i samarbete mellan Borås Stad och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. P-märkning kräver bland annat bra ventilation, teknisk komfort, bra ljudmiljö
och bra ljus. I Borås Stad är 11 skolor/förskolor P-märkta år 2011. Totalt är 20 lokaler under Borås Stads
förvaltning P-märkta, och då är även äldreomsorg, särskolor och en idrottshall inräknade.
Alla kommunala förskolor i Borås har deltagit i HYFS – Hygiensjuksköterska i förskolan, ett projekt som
Västra Götalandsregionen ansvarar för. Vissa av de privata förskolorna har också deltagit i projektet.
Syftet har varit att förbättra hygienrutinerna på förskolorna, öka kompetensen och minska antalet
infektioner bland barnen. Det viktigaste i bekämpningen av infektioner är handhygien. Färre sjuka barn
betyder färre föräldrar som stannar hemma för vård av barn, inte bara en hälsovinst utan också en samhällsvinst.

Upphandling
Ett sätt att minska påverkan och spridning av farliga ämnen är att se över inköp av varor och tjänster.
Vilka varor, produkter och tjänster som gör mest nytta, utan att skada miljön, och ger schysta arbetsförhållanden, är en fråga som borde tas med i varje upphandling. I Borås Stad anger två av 23 förvaltningar
och bolag att de har personal som är utbildad i miljöanpassad upphandling.
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Foto: Johan Linderstad

Natur

Miljömålen om naturhänsyn krockar ofta med intressen att exploatera. Vi behöver uppmärksamma de besluten, och bli bättre på att värna den biologiska mångfalden. Framöver
blir det viktigt att skydda gröna stråk om vi vill bevara den biologiska mångfalden i Borås.
Biologisk mångfald
Det pågår arbete med en strategi för att hejda förlusten av biologisk mångfald i naturen.
Faunarådet har deltagit i arbetet. Rådet består av representanter från Skogsstyrelsen,
LRF, SNF Borås, Jägareförbundet, Södra skogsägarna och tjänstemän från kommunen.
En ny grönområdesplan gick under 2011 ut på remiss till Borås Stads nämnder.
Mark och vatten
Under 2011 blev Tränningen, mellan Borås och Vårgårda, nytt naturreservat. Orörda
gammelskogar, myrmarker och flera sjöar ingår i den närmare 200 hektar stora vildmarken som nu blivit naturreservat. 78,5 ha av naturreservatet ligger i Borås Stad.

Skyddad mark i Borås
Våtmark 328,5 ha
Skog 732,8 ha
Odlingslandskap 82,0 ha
Sjöar och vattendrag 39,2 ha

Under 2011 tillkom i kommunen skydd av 42 hektar våtmark, 35,4 hektar skog och
6,5 hektar, vatten vilket gör den totala ytan skyddad mark i Borås till 1 182,5 hektar.
Det motsvarar nästan 1 700 fotbollsplaner.
Strandskyddet är ett bra verktyg för skydd av strandnära natur. Cirka 30 ansökningar
om dispens prövas varje år.

Grönområden bidrar
till bättre hälsa

Skog
Statistik saknas och därför har vi svårt att följa upp skogens tillstånd på lokal nivå. Borås
Stad äger skog, och det skogsbruket är miljöcertifierat. Andelen lövträd är 10 procent
och andelen lövdominerad skog är 10 procent, vilket gör att det interna miljömålet för
skog är uppfyllt. Att öka lövträdsinslaget i skogen gynnar ett stort antal arter som är
beroende av gamla lövträd för sin överlevnad.

Stärkt immunförsvar,
bättre kondition och
rörlighet, ökad kreativitet,
bättre koncentration och
inlärningsförmåga, påskyndat tillfrisknande vid sjukdom och minskad stress
är positiva effekter grönområden har. De som har
tillgång till grönområden
lever längre. (Källa: Remiss
Borås Stads Grönområdesplan, 2011)

Vatten
Utsläppen av övergödande ämnen har minskat sedan 1990-talet. Trots det har vi höga
halter av kväve i våra vattendrag. Under 2011 togs inriktningsbeslut om ett nytt avloppsreningsverk. Ett examensarbete om dagvattenhantering i staden ska slutföras under
2012. Borås Stad deltar i ett projekt om klimatanpassning av Viskan.
Våtmarker och ytor som inte är hårdgjorda spelar en viktig roll för att ta hand om vatten och minskar risken för översvämning. Fortfarande släpper vi ut en mängd ämnen
via dagvattnet; inte minst från trafiken. Att tvätta bilen på en anläggning istället för på
gatan minskar utsläppet.
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Naturvårdsfonden
Miljö- och konsumentnämnden, som ansvarar för Naturvårdsfonden, har 2011
beviljat 45 000 kr för parkeringsplats och informationsskylt vid fågeltorn Marsjön samt 16 000 kr för restaurering av betesmark i Hunghult. Nämnden inväntar också en eventuell vattendom som krävs för en tredje åtgärd, restaurering av
lekbottnar för öring i Viskan med biflöden i regi av Gingri-Öns fiskevårdsförening, som får 105 000 kr om vattendomen beviljas.
Luft och buller
Trängsel, buller, luftföroreningar och påverkan på dagvatten är några av bilismens konsekvenser i Borås. Sedan 1990 har utsläppen av koldioxid från transporter minskat med knappt en procent. Målet är en minskning med 20 procent
till 2015. Transporterna står för drygt 70 procent av koldioxidutsläppen i Borås.
Luftkvalitet lokalt
Vi klarar inte de nationella miljökvalitetsmålen när det gäller kvävedioxid och
marknära ozon. Bildandet av marknära ozon styr vi i mindre utsträckning över.

2011 var partikelmätaren placerad vid
Södra Torget. 2012 står partikelmätaren
utanför Stadshuset. Vill man veta vilka
halter det är av luftföroreningar så
visas det direktvärden på boras.se

Vi överskred 120 mikrogram ozon som glidande åttatimmarsmedelvärde 4 dagar
vilket innebär att vi nästan klarar kravet. Ozon är irriterande på luftvägarna och
kan ge huvudvärk samt ögonirritationer. Astmatiker och lungsjuka är särskilt
känsliga. Direktvärden för luftföroreningar finns på boras.se. Institutet för
vatten och luftvårdsforskning (IVL) larmar allmänheten när det är höga halter
av ozon. Ett ämne som vi i större utsträckning påverkar lokalt är utsläppen av
kvävedioxider.
Vi överskred 60 mikrogram per kubikmeter luft, som timmedelvärde, 232
gånger under år 2011. Högsta tillåtna antal är 175 gånger enligt miljökvalitetsmålet. Miljökvalitetsnormen klarar Borås dock under 2011.

Årsmedelvärden för kvävedioxid

Under 2012 mäter Borås Stad kvävedioxid på Kungsleden. Detta kompletteras
av en mätning på 50 platser i gaturum i hela kommunen under februari, för
att jämföra med mätningar 2007. Långtidsexponering av kvävedioxid kan ge
huvudvärk, ökad infektionskänslighet och andningsbesvär.
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Årsmedelvärdet för kvävedioxid år 2011
ligger precis under miljömålet, 20 µg/m3
luft. Små eller inga förbättringar sedan
2000-talets början, vilket bland annat beror på ökat antal dieselfordon på vägarna.

Vi klarar miljökvalitetsmålet för svaveldioxid och normerna för partiklar och
bensen.
Bullerstörningar
Under 2012 sker en bullerkartläggning av hela kommunen och en ny uppskattning av hur många som är bullerstörda. Fram till slutet av 2011 hade 2,4
miljoner kronor betalats till bullersanering längs kommunala vägar. Bidrag för
fastigheter som är utsatta för buller över 65 dB(A) kan sökas från Tekniska förvaltningen. Buller kan orsaka sömnstörningar, försämrad inlärning och prestation och effekter på hjärta och kärl.

Gröna stråk
Det är viktigt att det finns förbindelser, korridorer eller vandringsleder för att
djur ska kunna spridas till biotoper (livsmiljöer) som ligger som öar i landskapet. Vägar, järnvägar, asfalt (hårdgjorda ytor) och bebyggelse är människoskapade barriärer. De ökar i takt med att människan använder mer mark.
Olika arter har olika sätt att sprida sig i landskapet. Vissa kräver vattendrag,
för andra är vattendrag naturliga hinder som de måste komma runt. Andra
vill ha gröna stråk. Därför är det viktigt att planera så att inte dessa stråk försvinner. Ibland räcker det med passager under till exempel vägar. I andra fall
kan man behöva skydda mark på olika sätt för att säkerställa att marken inte
exploateras. (Källa: Jenny Pleym, kommunbiolog Borås Stad)
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Uppföljning av boråsarnas miljömål

Sammanfattning av data

Tema

År då målet ska nås/ha nåtts
Temaområde

Vatten

Året som data utgår ifrån

Miljömål

Miljömål

Sammanfattning

Utsläpp till Fosfor och kväveutsläppen till sjöar och vattendrag
vatten
har minskat jämfört med 1995. (2010)

Bedömning

Fortfarande höga halter av kväve
i våra vattendrag och sjöar men
utsläppen har minskat jämfört med
år 1995. (2011)

Symbol som
beskriver hur
delmålet uppfylls

Symboler för bedömning av miljömålsuppfyllnad
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Målet har passerats, och delmålet
var uppnått vid målet

Målet bedöms kunna nås inom
tidsramen

Målet har passerats, men delmålet
var inte uppnått vid målåret

Målet är möjligt att nå inom tidsramen
om ytterligare åtgärder sätts in

Målet kan inte bedömas.
Underlag saknas eller arbete har
ej påbörjats

Målet är mycket svårt eller inte
möjligt att nå inom tidsramen även
om ytterligare åtgärder sätts in

Uppföljning av boråsarnas miljömål

Naturen
Miljömål
Skyddad natur

Odlingslandskapet

Sammanfattning

Våtmarker och sumpskogar är skyddade och
sköts enligt den nationella strategin. (2010)

Riktlinjerna har införlivats
i Vattenresursprogrammet
punkterna 6.1-6.5.
(2011)

Halva ytan våtmark av högsta natur- och
kulturvärde har ett långsiktigt skydd. (2010)

Cirka 20 procent av
våtmarkerna som har
högsta natur- och
kulturvärde är skyddade.
(2011)

Vi har fastställt hur stor areal av skogsmarken
som behöver förstärkt skydd. (2010)

Utredning ej genomförd.
Statistiskt underlag för
utredning saknas på
kommunal nivå.
(2011)

Arealen hävdad ängs- och betesmark är minst
lika stor som 2010. (2015)

Går ej att följa upp.
(2011)

Vi vet vilka kulturhistoriska ekonomibyggnader som är mest värdefulla i
odlingslandskapet. (2010)

Inventering ej genomförd
(2011)

Vi har kunskap om mängden kulturbärande
landskapselement (som vårdas) (2010)

Inventering ej genomförd
(2011)

Det finns ett nätverk för brukare som vill
bevara Borås värdefulla odlingslandskap.
(2010)

Ett nätverk har startats
men lagts ned. (2011)

Bedömning

Vi har ökat nätverket för det öppna landskapet Ett nätverk saknas. (2011)
att omfatta brukare, kommunen, slakterier,
intresseorganisationer och konsumenter. (2015)
Ekologisk odling

Den certifierade ekologiska jordbruksmarken
uppgår till 20 procent. (2010)

Statistik för certifierad
ekologisk mark 2010
saknas. 2009 ca 5 procent
(2010)

Biologisk mångfald

Det finns god kunskap om hotade arter i
Borås. (2010)

Naturdatabasen förbättras
ständigt då olika
inventeringar sker. (2011)

Andelen lövträd i skog är minst tio procent.
(2010)

Statistik saknas. (2011)

Andelen lövdominerad skog är minst fem
procent. (2015)

Statistik saknas. (2011)

Vi vet hur biologisk mångfald och biologiska
resurser kan utnyttjas på ett hållbart sätt.
(2020)

Vi får ökad kunskap
om hur hänsyn kan tas
till en bråkdel arter.
Utmaningen är att i
samhällsplaneringen och
exploateringen ta ökad
hänsyn till dessa arter.
(2011)

Uppföljning av boråsarnas miljömål
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Energi och trafik
Miljömål
Koldioxidutsläpp per
invånare

Transporternas
miljöpåverkan

Utsläpp till luft

Fossila bränslen och
uppvärmning
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Sammanfattning

Utsläppen av koldioxid per invånare
och år har minskat med 30 procent
sedan 1990. (2010)

Reviderade data från länsstyrelsen
visar på en minskning per invånare av
koldioxidutsläppen med 47 procent,
jämfört med 1990! (2009)

Utsläppen av koldioxid per invånare
och år har minskat med 40 procent
sedan 1990. (2015)

Se ovan. (2009)

Utsläppen av koldioxid per invånare
och år har minskat med 50 procent
sedan 1990. (2020)

Se ovan. (2009)

Utsläppen av koldioxid per invånare
och år har minskat med 60 procent
sedan 1990. (2025)

Se ovan. (2009)

Utsläppen av koldioxid från
transporter har minskat med 20
procent sedan 1990 (2015)

Jämfört med 1990 har koldioxidutsläppen
från trafiken, per invånare, minskat med en
procent. Tunga transporter på vägarna ökar
dock, så målet kommer vara svårt att nå.
(2009)

Det finns möjlighet för boråsarna
att vara med i en bilpool med
miljöfordon (2010)

Det finns ingen bilpool med miljöfordon för
boråsarna. (2011)

Det finns minst tre tankställen för
biogas (2010)

Det går att tanka biogas, publikt, på Hulta,
Åhaga och Gässlösa. (2011)

Det finns möjlighet att tanka
alternativa bränslen i alla större
tätorter (2010)

Det finns inte möjlighet att tanka
alternativa bränslen, som etanol och gas, i
alla tätorter i Borås. (2011)

Vi klarar miljökvalitetsmålen för
ozon, kvävedioxid och svaveldioxid
(2010)

Viktigt att fortsätta minska utsläppen av
kvävedioxider. Bildningen av ozon styr vi i
mindre grad över då det sker intransport av
detta. (2011)

Vi klarar miljökvalitetsnormen för
partiklar (2010)

Viktigt att fortsätta minska utsläppen av
partiklar. (2011)

Utsläppen av flyktiga organiska
ämnen (ej metan) är 55 procent
lägre än 1990 (2010)

Utsläppen är 54 procent lägre än 1990.
(2009)

Vi klarar de nationella
miljökvalitetsmålen för benzo(a)
pyren (2015)

Uppföljning tidigast 2015.(2011)

Försurningsläget i Borås förvärras
inte (2010)

Uppföljning saknas. (2011)

Vi använder inte olja för att värma
bostäder eller lokaler (2020)

Olja används allt mindre då det finns
billigare och miljöbättre alternativ. Cirka
två procent av energin för uppvärmning av
fastigheter kommer från olja. (2011)

Samhället är 20 procent mer
energieffektivt än 2005 (2020)

Energianvändningen per invånare har
minskat med 16 procent, jämfört med år
2005. (2009)
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Bedömning

Säker livsmiljö
Miljömål
Utsläpp till
mark, vatten
och luft

Ozonnedbrytande
ämnen

Strålning

Förorenade
områden

Sammanfattning

Boråsarna har kunskap om hur dagvattnet
i de större tätorterna kan tas om hand
ekologiskt hållbart (2010)

Uppföljning ej genomförd.
(2011)

Utsläpp av bly, kadmium, kvicksilver och
bioackumulerande ämnen till mark, vatten
och luft är inte högre än 2005. (2010)

Utsläppen har inte ökat sedan
2005, enligt uppgifter från
Borås Energi och Miljö AB och
Naturvårdsverket. (2011)

Fastigheter där PCB-halten överstiger 0,050
viktprocent är sanerade. (2015)

Statistiken är ännu ofullständig
och kan inte följas upp. (2011)

Användning av det ozonnedbrytande ämnet
HCFC är till stor del avvecklad (2010)

Inrapporterade mängder
minskar kontinuerligt
men målet är inte uppnått.
Statistiken ofullständig. (2010)
Installerade mängder;
Borås Stad
2010: 77 kg
2009: 229 kg
Externt inrapporterat;
2010: 1296 kg
2009: 1694,5 kg

Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen har
upphört till största delen (2010)

Installerad mängd HFC:
791 kg (2010)

Antalet fall av hudcancer orsakade av UVstrålning har inte ökat sedan år 2000.
(2010)

Malignt melanom har gått från
352 fall i Västra Götaland, år
2000, till 537 fall, år 2009. En
ökning med drygt 50 procent!
(2009)

Halterna av radioaktiva ämnen är låga.
(2010)

Det finns bara naturlig
bakgrundsstrålning. (2011)

Antalet lågstrålande zoner har inte minskat
sedan 2010. (2015)

Det har inte gjorts någon
uppföljning och inventering
av lågstrålande områden inom
kommunen. Målet går inte att
följa upp. (2011)

Alla kända förorenade områden som
hotar människors hälsa eller värdefulla
naturmiljöer är åtgärdade. (2015)

Nya förorenade områden
upptäcks ofta i samband med
nybyggnation av fastigheter
och vägar på gammal
industrimark. Restaurering
sker vartefter förorenade
områden upptäcks. Sanering av
Viskan kommer ej ske innan
2015. Miljömålet är svårt att
uppfylla. (2011)
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Bedömning
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God bebyggd miljö
Miljömål
Hållbart resande

Andelen resande med kollektivtrafik
i förhållande till resandet med bil har
ökat. (2010)

Sammanfattning
Ingen resvaneundersökning har
ännu gjorts. Kollektivtrafikens
respektive bilens marknadsandelar
är oklar.
Från 2006 till 2011 har resorna
med stadsbussarna (linje 1-16 +
24) ökat med cirka 22 procent.
Lokalbussarna (linje 150,154, 155,
159 och 405) har ökat med 6,7
procent. Körsträckorna med bil har
under samma period minskat med
4,6 procent.
Kollektivtrafiken i Sjuhärad står
för cirka 7 procent av det totala
resandet.

Energisnålt boende
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Tågtrafiken mellan Borås och
Göteborg är tätare och snabbare än
2006. (2015)

Ingen undersökning har gjorts
2011. 2010 bedömdes antalet
avgångar och restiden vara ungefär
densamma som 2006.
Busstrafiken mellan Borås och
Göteborg har dock förbättrats
och resandet har där slagit rekord.
Resandet har ökat 25 procent på
ett år. (2011)

Minst ett bostadsområde i Borås är
byggt med hus med lågt energibehov.
(2010)

Viskaforshem har sedan tidigare
byggt hus enligt passivhusstandard
i Pumpkällehagen. (2011)

Vi förbrukar högst 100 kWh/m2 och
år i nya enbostadshus och högst 90
kWh/m2 och år i nya lokaler. (2010)

Det saknas statistik gällande
energiförbrukningen i nya
enbostadshus och lokaler i Borås.
(2011)

Elförbrukningen per invånare har
minskat med 10 procent från år 2000.
(2010)

Elförbrukningen har enligt
statistik från SCB ökat med tre
procent per invånare, jämfört med
år 2000. (2009)

Energiförbrukningen i bostäder och
lokaler har minskat med 20 procent
från 1998. (2010)

Går ej att besvara. Trenden
i sektorn på nationell nivå är
att energianvändningen för
uppvärmning minskar per yta,
samtidigt som den uppvärmda
ytan ökar. (2011)

Andelen fossila energikällor i bostäder
och lokaler har minskat till högst 20
procent. (2010)

Cirka två procent av energin till
uppvärmning, kommer från olja.
(källa: SCB). (2009)

Andelen villor med en förbrukning
över 20 000 kWh el har minskat med
20 procent från 2005. (2015)

Statistik saknas. (2011)
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God bebyggd miljö
Miljömål
Inomhusmiljö och
hälsoskydd

Sammanfattning

Antalet bullerstörda av trafik har
minskat till max 10 000 personer.
(2010)

En bullerkartläggning ska göras i
början av 2012. (2011)

Antalet bullerstörda av trafik har
minskat till max 5000 personer.
(2015)

En bullerkartläggning ska göras i
början av 2012. (2011)

Barnen har en bra inomhusmiljö på
sin skola/förskola/fritidshem. (2010)

Går ej att besvara. Miljöförvaltningen
har besökt alla förskolor under
perioden 2009 till 2011 och
flertalet förskolor arbetar med att
upprätta ett egenkontrollprogram.
Egenkontrollprogram ger rutiner
som underlättar arbetet för en bra
inomhusmiljö. (2011)

De bostäder och lokaler där
människor vistas ofta eller länge har
god ventilation. (2010)

Statistik och uppföljning saknas. (2011)

Alla flerbostadshus med en radonhalt
över 200 Bq/m3 har åtgärdats. (2020)

För närvarande pågår en kartläggning
av fastigheter. Det är cirka 1 750
fastigheter/flerbostadshus som ska
lämna in uppgifter om radonmätning.

Bedömning

Omkring 500 fastigheter har lämnat
in de uppgifter som krävs. 2010 hade
drygt 90 fastigheter minst en lägenhet
som överskred 200 Bq/m3, som måste
åtgärdas. (2011)
Hushållning med
naturresurser

Uttaget av naturgrus har minskat till
30 000 ton/år eller max 8 procent av
ballastanvändningen. (2010)

Ingen uppföljning, statistik saknas för
år 2011. Tidigare år har miljömålet
nåtts. (2011)

Andelen rent återvunnet material
har ökat till minst 10 procent av
ballastanvändningen. (2010)

Ingen uppföljning, statistik saknas.
(2011)

Alla täkter efterbehandlas så att
landskapsbild, markanvändning och
naturvärden gynnas. (2010)

Målet bör utgå. Enligt nuvarande
kunskap bör man lämna täkten utan
efterbehandling. Målet kan inte
bedömas. (2011)

Allt biologiskt behandlingsbart avfall
rötas till biogas eller komposteras.
(2010)

62 procent av det insamlade biologiska
och behandlingsbara avfallet och avloppsslammmet rötas till biogas. Målet
behöver formuleras om. (2011)
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Vatten
Miljömål

Sammanfattning

Fosfor och kväveutsläppen till sjöar
och vattendrag har minskat jämfört
med 1995. (2010)

Fortfarande höga halter av kväve i våra
vattendrag och sjöar men utsläppen har
minskat jämfört med år 1995. (2011)

Vi har minskat påverkan
från dagvattenutsläpp. (2015)

Ett åtgärdsprogram håller på att tas fram
som syftar till att minska påverkan från
dagvattenutsläpp. (2011)

Skyddade
vatten

Värdefulla lekvatten för fisk är
skyddade. (2010)

Lindåsabäcken är skyddad. Det finns en
förteckning över vilka lekvatten för fiskar i
Borås Stad som är viktiga. Dessa kommer
ej att skyddas. Information har gått ut
om att naturvårdsbidrag finns att söka för
åtgärder för fiskvårdsområden men hittills
har ingen sökt dessa pengar. (2011)

Ekologisk
status

Alla vattenområden i Borås har nått
god ekologisk status. (2015)

Vattenmyndigheten har gett en
tidsfrist från 2015 till 2021 för att nå
god ekologisk status. Vissa åtgärder i
Vattenresursprogrammet syftar till att
bidra till att vi ska uppnå god ekologisk
status. Borås Stad är dock beroende av
externa aktörer för målets uppfyllande.
(2011)

Utsläpp till
vatten

Bedömning

Kunskap
Miljömål
Kunskap hos
boråsare kring
miljön

Barn och ungdomar har goda kunskaper
om vad som krävs för en hållbar
utveckling och att deras agerande och
val i vardagen kan påverka utvecklingen
(2010)
Boråsarna är medvetna om de långsiktiga
vinsterna med att arbeta för att minska
den negativa miljöpåverkan (2010)

Miljöledning
hos företag
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Sammanfattning
Ingen undersökning har gjorts.
(2011)

Ingen undersökning har gjorts.
(2011)

Boråsarna har goda kunskaper om vad
som krävs för en hållbar utveckling och
att deras egna agerande och val i vardagen
kan påverka utvecklingen (2015)

Ingen undersökning har gjorts.
(2011)

30 procent av företagen (anmälningseller tillståndspliktiga) har
miljöledningssystem (2010)

Statistik saknas. (2011)

50 procent av företagen (anmälningseller tillståndspliktiga) har
miljöledningssystem (2015)

Statistik saknas. (2011)
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Bedömning

Foto: Johan Linderstad
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Natur
Miljömål
Sammanfattning
Andelen lövträd i skog är minst 10 procent i Borås Stads Miljömålet är uppfyllt. (2011)
skogar. (2010)
Vi använder minst 25 procent ekologiska livsmedel i kom- Av de redovisade livsmedelsinköpen utgör
munala storhushåll.(2010)
de ekologiska varorna cirka 9 procent,
således långt från målet. Vissa förvaltningar
kan ha en högre andel ekologiska inköp.
(2011)
Det finns en naturvårdsfond för att främja öppet landskap Under år 2011 beviljades totalt bidrag om
och biologisk mångfald. (2010)
166 000 kr fördelat på tre olika aktörer.
Hela bidraget är ännu ej utbetalt. (2011)
Andelen lövdominerad skog är minst 5 procent i Borås Miljömålet är uppfyllt. (2011)
Stads skogar. (2015)
Alla nötkreatur som används på kommunala naturreservat 23 procent är av gammal lantras. (2011)
är av gammal lantras. (2015)
Det finns en strategi för hur förlusten av biologisk mång- Arbete med en strategi för att hejda förlusfald i Borås ska hejdas. (2015)
ten av biologisk mångfald pågår. (2011)
Vi har ett program för hur lantbrukets kulturhistoriskt vär- Inget arbete är ännu påbörjat. (2011)
defulla ekonomibyggnader kan tas tillvara. (2015)
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Bedömning

Kunskap
Miljömål

Sammanfattning

Bedömning

Boråsarna har en samlad informationska- Informationen samlas på Borås Stads hemsida,
nal om vad som händer inom miljöområ- www.boras.se. (2011)
det. (2010)
50 % av skolorna och förskolorna har
utmärkelsen Grön Flagg eller Skola för
hållbar utveckling. (2010)

19 skolor och förskolor har Grön Flagg, vilket utgör cirka 14
procent av totala antalet förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Borås. (2011)

50 % av skolorna och förskolorna har
tillgång till en skolskog. (2010)

23 av skolorna och förskolorna har tillgång till en skolskog,
vilket utgör cirka 20 procent av totala antalet skolor och
förskolor i Borås. (2011)

Alla kommunens förvaltningar och bolag
har ett väl strukturerat miljöarbete.
(2010)

Sju förvaltningar och bolag har ett väl strukturerat miljöarbete. Definitionen av ett strukturerat miljöarbete enligt
KF 13 mars 2008 Miljömål för Borås : ”miljöplan antas
årligen, årlig redovisning av miljöarbetet till KS, miljökoordinator är utsedd, alla arbetsplatser har ett miljöombud ”.
2011:
Miljöplan: 11 av 27
Inlämnad redovisning (i någon form inte alltid enligt mall):
23 av 27
Miljökoordinator: 19 av 27
Miljöombud: enbart 80, saknas minst 150

Mer än 50 procent av de kommunala
5 av 27 förvaltningar och bolag har miljöledningssystem.
bolagen och förvaltningarna har ett miljö- Som miljöledningssystem eller likvärdigt system godkänns
ledningssystem. (2010)
exempelvis ISO 14 0001, EMAS, branschspecifika certifieringar, miljödiplomering m.fl. För de mindre förvaltningarna kan miljödiplomering vara ett alternativ. Minimikrav är
anlitande av en auktoriserad extern revisor. (2011)
Alla anställda i Borås Stad har god kun17 av 23 svarande uppger att deras anställda informerats om
skap om miljömålen och deras bakgrund Borås Stads miljömål och Riktlinjer för resor. Förutsatt att
samt om det interna miljöarbetet. (2010) de som ej svarat på årets miljöredovisning inte heller informerat sina anställda, så behöver 10 förvaltningar och bolag
förbättra detta arbete. (2011)
Personal som sköter upphandling i
2 av 23 förvaltningar och bolag har svarat att upphandlingsförvaltningar och bolag har utbildning i
ansvariga har utbildning i miljöanpassade inköp. Över 400
miljöanpassade inköp. (2010)
personer som gör inköp saknar utbildning i miljöanpassade
inköp. (2011)
Borås Stad arbetar med hållbar upphandling. (2010)

Miljökrav ställs inom olika typer av upphandlingar. Någon
generell riktlinje om hållbar upphandling saknas dock i
Borås Stad.
Alla skolor och förskolor har utmärkelsen Miljömålet blir svårt att nå med tanke på anslutningstakten,
Grön flagg eller Skola för hållbar utveck- så här långt. (2011)
ling. (2015)

Alla grundskolor och förskolor har tillgång till en skolskog. (2015)

Miljömålet kan möjligtvis nås. (2011)

Alla kommunala bolag och förvaltningar
har miljöledningssystem eller liknande
system. (2015)

Miljömålet kan möjligtvis nås. (2011)
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Energi och trafik
Miljömål
Antalet kunder anslutna till fjärrvärme är 4 500. (2010)

Sammanfattning
Antalet fjärrvärmekunder uppgick till 4315, år 2011,
vilket var en ökning med 65 kunder jämfört med år
2010. Målet är felformulerat. Med nuvarande lydelse
uppfyller vi inte målet trots ett gott resultat. 2006 var
3 267 objekt anslutna. (2011)

Vi producerar 3 miljoner kubikme- Målet är felformulerat. Med nuvarande lydelse uppfyller
ter biometan (fordonsgas) per år.
vi inte målet. (2011)
(2010)
Levererad uppgraderad gas:
2011: 2,0 miljoner kubikmeter fordonsgas.
2010: 1,8 miljoner kubikmeter.
2009: 1,6 miljoner kubikmeter.
50 procent av personfordonen i
Borås Stad är miljöfordon. (2010)

Andel miljöfordon uppgick i slutet av 2011 till cirka 68
procent. (2011)

Den fjärrvärme som Borås Energi
och Miljö producerar är till 95
procent baserad på biobränsle och
utsorterat brännbart avfall. (2010)

Under 2011 var fjärrvärmen till 86,7 procent baserad på
biobränsle och brännbart avfall. Idag krävs det användning av fossila bränslen vid kalla perioder, varför måluppfyllelse inte är möjlig. För att klara målet även under
kalla perioder krävs nyinvesteringar. (2011)

Borås Stad använder inga fossila
bränslen för uppvärmning. (2012)

Under år 2011 användes 161 kubikmeter olja för uppvärmning av kommunala fastigheter. Oljeanvändningen
kommer att vara nere i 10 kubikmeter, slutet av 2012.
Denna olja kommer endast att användas i reservkraftaggregat, vid spetsbelastning. (2011)

75 procent av Borås Stads transporter och tjänsteresor är fossilbränslefria eller sker med miljöfordon.
(2015)

Enligt KF beslut 2008 förklaras i fotnoten till målet:
”Här avses egna fordon, arbetsfordon, godstransporter
och hyrda fordon samt andra upphandlade transporter.
Om ett sämre alternativ måste väljas så skall kompensationsåtgärder genomföras för att miljömålet skall uppfyllas. Ett exempel är då flygresor är det enda alternativet
för en resa eller ett arbetsfordon inte finns tillgängligt
som miljöfordon. Med miljöfordon avses regeringens
definition (SFS 2004: 1364 och SFS 2005: 1228). ”

Borås Stad använder inga fossila
bränslen i arbetsmaskiner. (2015)

Det finns ingen sammanställning över samtliga transporter ovan och därför är det svårt att göra en bedömning. Förmodligen klarar vi ej kravet till 2015 när det
gäller godstransporter och arbetsfordon. Det kan anses
ekonomiskt orimligt att klimatkompensera för alla
transporter, arbetsfordon där fossilbränslefritt alternativ
saknas eller att i förtid byta ut fordon i fordonsparken.
(2011)
Enligt KF beslut 2008 förklaras i fotnot till målet ”Om
ett sämre alternativ måste väljas så skall kompensationsåtgärder genomföras för att miljömålet ska uppfyllas.”
Motivering till bedömning – se ovan. (2011)

Borås Stads transporter och tjänste- Se förklaring för mål satt till 2015. (2011)
resor sker med miljöfordon eller är
fossilbränslefria. (2020)
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Bedömning

Vatten
Miljömål
Vattenförbrukningen i kommunens lokaler har
minskat med fem procent jämfört med 2005.
(2010)

Sammanfattning
Vattenförbrukningen bedöms som ganska konstant av Lokalförsörjningsförvaltningen – dock
har förbrukningsmätningen så stora felmarginaler att en skillnad på fem procent inte kan
bestämmas. Projekt är påbörjat för bättre uppföljningsmetod. (2010)

Kommunala vattenförsörjningsplaner med
vattenskyddsområden och skyddsbestämmelser
har gjorts för alla allmänna och större enskilda
vattentäkter. (2010)

Vattenresursprogrammet har reviderats och
gäller för år 2010 – 2015. Tidsplan för VA-plan
är fastställt till år 2015. Stadskansliet har fått i
uppdrag att arbeta med denna plan. Behov av
skyddsområden med skyddsbestämmelser ska
utredas till år 2015. (2011)

Bedömning

Alla vattendomar med sjöreglering är aktualise- Information om samtliga vattendomar har
rade. (2010)
sammanställts. Miljömålet bedöms dock som
felaktigt formulerat, då det inte är möjligt för
Borås Stad att aktualisera samtliga vattendomar.
(2011)
Åtgärdsprogram finns för dagvattenutsläpp.
(2010)

Borås Energi och Miljö AB arbetar med åtgärdsprogram för dagvattenutsläpp som ska vara klart
under 2012, måldatum 2010 klaras dock inte.
(2011)

Säker livsmiljö
Miljömål
Sammanfattning
Vi har god kännedom om förorenade områden i Borås Vi har god kännedom, via länsstyrelsen,
och en tydlig prioritering om hur vi ska åtgärda dem.
om förorenade områden i Borås.
(2010)
Någon prioritering och åtgärdsplan för
de förorenade områdena finns dock inte,
förutom för Viskan.(2011)
Användningen av produkter som innehåller bly, kadmium, kvicksilver och bioackumulerande ämnen har
minskat. (2010)

Någon övergripande uppföljning av
användningen av kemiska ämnen inom
Borås Stad görs inte. (2011)

Användningen av freonen HCFC har minskat.(2010)

Det finns en översiktlig lägesbeskrivning för elektromagnetisk strålning.(2010)

Användningen har minskat.
2010: 77 kg
2009: 229 kg
2008: 236 kg
Någon undersökning har ej genomförts.
(2011)

Det finns utpekade lågstrålande bostadsområden.
(2010)

Någon undersökning har ej genomförts.
(2011)
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God bebyggd miljö
Miljömål
Gång- och cykelvägnätet har ökat med 30 km jämfört med 2005. (2010)

Sammanfattning
Cykelvägnätet uppgick 2011 till 12,5
mil. Sedan 2005 har gång- och cykelnätet
utökats med drygt 2 mil. Tidsplanen för
flera planerade projekt har uppskjutits,
varför målet inte kunde nås. Flera åtgärder
planeras för att förbättra för cyklister i
Borås. (2011)
Inga skolor, förskolor eller fritidshem har en radon- Vid en skola, Dannikeskolan, överstigs
halt över 200 Bq/m3. (2010)
radonhalten 200 Bq/m3. (2011)
De kommunala fastigheterna har minst 300 kvadratmeter solfångare.(2010)

Fastigheter i kommunal ägo har en total
solfångaryta på 150 kvadratmeter. (2011)

Allt insamlat biologiskt behandlingsbart avfall och
avloppsslam rötas till biogas. (2010)

62 procent av det insamlade biologiska
och behandlingsbara avfallet och avloppsslammmet rötas till biogas.
Den minskade andelen, jämfört med år
2010, beror på att hushållsavfallet innehöll
mycket felsorterat material. Målformuleringen är också felaktig eftersom det inte
är möjligt att röta allt avfall. (2011)

Arbetet med att återställa deponin på Gässlösa är
avslutat.(2010)

Gässlösadeponin är återställd. (2011)

Deponigas tas tillvara för att minska utsläppen av
växthusgaser. (2010)

Deponigas tas tillvara på Sobacken.
(2011)

En aktuell radonkartläggning finns tillgänglig
för boråsarna. (2010)

Resultat från radonmätningar som rapporterats till Miljöförvaltningen finns i en
databas och information kan lämnas vid
förfrågan. (2011)

15 av skolorna/förskolorna är P-märkta, det vill
säga har kvalitetssäkrad innemiljö. (2015)

11 skolor/förskolor är P-märkta i Borås.
Ytterligare tre förskolor/skolor kommer att
P-märkas under år 2012. (2011)

20 procent av de kulturhistoriskt värdefulla byggna- Någon översiktlig bild av kulturhistoriskt
derna har ett långsiktigt skydd.(2015)
värdefulla byggnader finns ej.(2011)
De kommunala fastigheterna har minst 600 kvadratmeter solfångare.(2015)
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Kommunala fastigheter har en total solfångaryta på 150 kvadratmeter. Krävs en
ordentlig satsning för att kunna nå miljömålet.(2011)
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Bild: Johan Linderstad
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