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I december börjar två spännande 
projekt rulla på våra vägar i syfte att 
ta fram framtidens logistiklösningar. 

Autofreight är ett 
samarbete mellan 
Borås Stad, Volvo 
Technology, Chal-
mers, Combitech och 
företag på Viared, 

närmare bestämt Ellos, Kerry Logistics, Volvo 
Bussar, Fristad och Speed. Tack vare projektet 
har transportören GDL fått tillstånd att köra 
extra långa lastbilar på 34,5 m istället för 
25,5 m, sk High Capacity Transports mellan 

Göteborgs hamn och Viared.

– Tillsammans med företagen har vi skapat 
en unik och konkurrenskraftig affärsmodell 
som bygger på samverkan. Affärsmodellen 
vilar på kommersiella grunder där företagen 
genom ett sk profit loss-avtal avropar con-
tainertransporter för import och export till 
och från hamnen utefter behov, berättar Sara 
Thiel, Näringslivsutvecklare i Borås Stad.
 
Det andra projektet, SURFLOGH, siktar på 
att göra godstransporterna i centrala Borås ef-
fektivare och mer miljövänliga. Projektet, som 
finansieras av EU, drivs av Borås Stad tillsam-

mans med samverkansparterna Borås City och 
Centrumfastigheter och ett antal andra städer 
i Europa. Nu startar projektets pilot som 
kallas Good Goods där miljösmarta elfordon 
används för att samlasta paket istället för att 
tunga lastbilar kör enskilda leveranser. På så 
vis minskar mängden lastbilar i centrum vilket 
ger en trivsammare miljö. Under år 2020 är 
planen att utöka servicen med fler tjänster, 
t.ex. att ta med avfall på tillbakavägen. När 
volymerna ökar kommer en mikro-terminal, 
i utkanten av centrum, användas dit de 
tunga transporterna går och leveranserna kan 
samlastas. 

Framtidens logistik utvecklas i Borås 

fordonståg och helt eller delvis autonomt. Sats-
ningen är unik i Sverige och kommer hjälpa 
våra företag att möta miljökrav och förbättra 
ekonomi och effektivitet. I december börjar 
också elfordonen i projektet Good Gods att 
rulla i centrum. Detta är början på en helt ny 
syn på stadslogistik som är både energisnål 
och ger möjligheter till bättre tillgänglighet 
och miljö i staden.

Under några år har nu ett hundratal krea-
tiva och kulturella företag genom projektet 
DigiCreate lärt om och tränats i digitala 
lösningar och hjälpmedel för försäljning och 
marknadsföring. Målet är att hjälpa mindre 

aktörer att kunna leva på sitt kreativa företag 
och ha möjlighet till tillväxt och utveckling. 
Kreativa och kulturella företag binder på ett 
bra sätt ihop de övriga kluster som finns här 
i Borås och tillsammans med e-handel och 
textil bildas Borås unika DNA – det DNA 
vi lever av och som varit motorn i många av 
stadens framgångar de senaste åren.

Nu ser vi fram emot ett 2020 där vi skapar 
framgång, näringsliv och stad tillsammans. 
Tack för det – det är unikt.

Anders Glemfelt, näringslivschef

Ett nytt år stundar och det är 
dags att summera 2019 ur ett 
tillväxt- och näringslivsperspek-
tiv. Mycket bra har hänt, men jag 
vill främst lyfta fram tre saker 
som verkligen bryter mark och 
ger Borås konkurrensfördelar.

Först den tillväxt vi ser i nyetableringar. 2018 
sålde vi ca 40 ha industrimark och när vi 
stänger 2019 så kommer vi att ha uppnått 
i stort sett samma siffra. Många företag ser 
fördelarna med Borås läge, tillgång till kva-
lificerad arbetskraft och våra starka kluster. 
Flera huvudkontor har etablerat sig eller flyttat 
tillbaka sin verksamhet till Borås. Efterfrågan 
är fortsatt stor och staden gör nu allt för att 
snabbt få fram ytterligare tillgänglig industri-
mark.

En annan milstolpe som nåtts under året är 
vår satsning på hållbar logistik. Nu startar 
pilotprojektet med långa lastbilar mellan 
Göteborgs hamn och Viareds företagspark. 
Under december börjar lastbilarna köra och 
inledningsvis kommer 20-30 containers per 
vecka att levereras på detta sätt. I framtiden 
ser vi att flera hundra containers kan levereras 
med dessa fordon varje vecka, dessutom i 

ledare

Borås fortsätter att bryta ny mark

Anders Glemfelt



Att göra Borås till den bästa regionen i Sverige att 
bedriva företag i – det är målet för Näringslivsen-
heten. Som en länk mellan kommun, politiker och 
företagare jobbar Näringslivsenheten med att skapa 
samverkan och mötesplatser där företag – oavsett 
bransch eller storlek – ska kunna växa och utvecklas. 

– Vi fungerar som en brygga mellan kommunen och näringslivet, vilket 
gör vårt arbete spännande då vi får vara med och skapa samarbeten mel-
lan båda parter, berättar Annika Hansson, näringslivskoordinator.

Det har varit ett händelserikt år för teamet på Näringslivsenheten. För-
delat över näringslivschef, näringslivskoordinator, näringslivsutvecklare 
och projektledare är man totalt 11 medarbetare – eller 12 om man räk-
nar med det senaste tillskottet Kommun-Kim, en chatbot som benämns 
som enhetens digitala medarbetare och som med hjälp av AI snabbt kan 
besvara frågor kring exempelvis tillstånd.  

Kommun-Kim är bara ett av alla de projekt som bedrivs. Att skapa 
förutsättningar för företagande, entreprenörskap och tillväxt kan göras 
på många sätt, vilket man har tagit fasta på hos Näringslivsenheten. Här 
ryms en mängd olika kompetenser för att på bästa sätt kunna möta upp 
de behov som finns. Enheten jobbar bland annat utifrån fyra kluster; 
textilt, högteknologiskt, kreativt samt handel och logistik. En del av ar-
betet handlar exempelvis om lotsning kring nyetableringar och tillstånd 
genom Näringslivets servicecenter. 

Stort fokus läggs också på att skapa olika mötesplatser, exempelvis 

genom workshops, företagsluncher och Näringslivsdagen, ett årligt event 
där människor från alla branscher samlas för att lära av varandra. Even-
tet har vuxit för varje år och slog besöksrekord även under 2019.

– Näringslivsdagen är en fantastisk yta för att knyta nya kontakter. Vi 
märker att eventet har utvecklats till att bli ett självklart inslag för alla 
företagare i Borås, säger näringslivsutvecklare Peder Wahlberg, en av de 
som jobbar med Näringslivsdagen.

Enheten arbetar också med nätverk och kluster för specifika branscher 
eller grupper, exempelvis Young Friday som är ett nätverk för unga före-
tagare och Creative Cluster som är ett nätverk för kreativa och kulturella 
näringar. Man driver också olika nätverk så som det textila nätverket 
ACTE. Man för även samarbeten med många andra parter så som Driv-
huset, Högskolan i Borås, Ung Företagsamhet och Marketplace Borås.

– Vi erbjuder ett brett kontaktnät där vi kan hjälpa de företag som vill 
etablera sig och lotsa dem rätt. Säg exempelvis att ett företag vill etablera 
sig och samtidigt behöver anställa flera digitala marknadsförare. Då kan 
vi hjälpa till och se om det underlaget finns och i samarbete med exem-
pelvis Högskolan och Yrkeshögskolan också titta på hur det kommer se 
ut framåt, berättar Anna Mattsson, näringslivsutvecklare.

Under 2020 kommer stort fokus läggas på att skapa ännu bättre sam-
verkan mellan politik, kommun och näringsliv. Inom projektet ”Borås 
runt på 109 dagar” kommer Näringslivsenheten tillsammans med 
kommunens politiker att besöka 109 företag runt om i Borås. Intresset 
från näringslivet har varit stort.

– Vi är spända på att se vad besöken resulterar i och vad vi, näringsliv 
och kommun, tillsammans kan skapa utifrån detta, säger Annika.

Siktet inställt 
mot att bli 
Sveriges bästa 
företagsregion

Näringslivsenheten jobbar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att driva företag i Borås.

Några projekt som kommer  
bedrivas under 2020:
–  Borås runt på 109 dagar, 7 januari-24 april.  

Intresseanmälan görs på boras.se/109

– Logistikprojekten Autofreight och Good Goods

– Näringslivsdagen och företagsluncher



KNALLELAND

”Ett stort år för oss”

2020 är ett jubileumsår för Knalleland som firar 45 år. Det är också ett 
år av många förändringar.
– Det är mycket som händer hos oss just nu, både på kort som på lång 
sikt, säger Kristofer Granefelt, Centrumledare Knalleland.

En av förändringarna som skett inför 2020 är att Kristofer fått förstärk-
ning i form av marknadskoordinator Jacqueline Karlsson. Tillsammans 
jobbar de med syftet att skapa ett levande Knalleland med brett utbud 
och många besökare. Arbetet innefattar stort som smått, från att 
förhandla avtal kring belysning till att boka jultomten eller ordna event. 
Med dubblad styrka är målet att kunna vara mer närvarande bland 
besökare och handlare.

– I och med 45-årsjubileumet kommer året dessutom bjuda på extra 
många event och aktiviteter, säger Jacqueline.

En utmaning som de flesta handelsområden upplever är förändringen i 
hur människor handlar. Det har bland annat påverkat våning 2 i Knal-
leland som nu rustas för att göra plats för andra typer av verksamheter 
än tidigare. I dagsläget ser man en generell minskning för detaljhandeln 
men en ökning i volymhandel och dagligvaruhandel. Samtidigt är flera 
nya bostäder på gång i området och en flytt av bussgatan för att göra 
plats för torggata med uteserveringar planeras – förändringar som ska 
bidra till att locka mer folk och få dem att stanna längre. Planerna är en 
del i det större projektet om ett urbant stråk från Centrum till Sjöbo.

– Inom vissa områden, exempelvis volymhandeln, är ökningen stor, så 
det vi jobbar med nu är hur vi skapar en liknande utveckling på andra 
områden. En viktig del är att skapa ett tillgängligt och levande område 
där vi ger boråsarna något mer än vad de får genom e-handeln – som 
service, event och upplevelser. Det är viktigt för Borås utveckling i stort 
att boråsarna handlar i sin egen stad, säger Kristofer.

BORÅS CITY

”Fokus på framtidens stadskärna”

Hur kommer stadskärnan se ut i framtiden? Det är en fråga som 
Cityledare Caroline Wallin tillsammans med kollegan Moa Lohne och 
etableringskonsulten Pi Johansson lägger fokus på under 2020.

Precis som i Knalleland så fick även Borås City nytillskott under 2019. 
Caroline Wallin axlar nu rollen som Cityledare, där hon jobbar med 
projektledare Moa Lohne. Borås City ägs av butikerna och Centrum-
fastighetsägarna i Borås. Uppdraget för Caroline och Moa är att verka 
för en levande stadskärna och attrahera boråsarna till stan.

Inför 2020 påbörjades ett större projekt där Caroline tillsammans med 
etableringskonsulten Pi Johansson utreder hur framtidens stadskärna 
ska se ut. Initiativet är ett samverkansprojekt som drivs av Borås Stad, 
Centrumfastigheter i Borås, Borås City och Fastighetsägarna.

– Just nu arbetar vi med kartläggning av dagsläge och trender. Vi tittar 
på hur olika branscher utvecklas, hur konsumenternas beteenden ser ut 
och vilka nya koncept som dyker upp. Under nästa år gör vi en priori-
tering över vilka frågor som är viktigast för Borås och hur vi ska jobba 
vidare med dem under kommande åren, berättar Pi.

Under 2020 ska Caroline och Moa även satsa på att öka den digitala 
närvaron. De vill också bli ännu bättre på att nå ut med de många event 
som genomförs för att kunna locka ännu fler människor till stan och 
skapa goda förutsättningar för handlarna. Precis som i andra stadskär-
nor märker man av det förändrade konsumtionsmönstret och under 
2019 såg man en något fortsatt nedgång i detaljhandeln, medan service 
och dagligvaruhandel ökade.

– För att bibehålla en levande statskärna är det viktigt att vi får borå-
sarna att konsumera lokalt och det gör vi genom att ha flera attraktiva 
besöksanledningar till staden, säger Caroline.

Framtidsspaning 2020: 
Knalleland och Borås City
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Hur går det för handeln och vad kan vi vänta oss för förändringar och spännande nyheter? Tillsammans 
med centrum- och cityledare tog vi tempen på Knalleland och Borås City inför 2020.
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År 2019 hos Näringslivsenheten

Kommun-Kim
Näringslivsenhetens egen 
chatbot har lanserats

Ca 40 hektar
såld industrimark

Rebelpin växer
Designtävlingen Rebelpin får 
finansiering från EU och kan nu 
utökas med fler finalister till 2020. 
Tävlingen drivs av ACTE där Borås 
Stad har ordförandeskapet.

Publikrekord till 
Näringslivsdagen
842 anmälda deltagare

DigiCreate har haft 220 st unika 
deltagare – fördelat på 

126 unika företag

Creative Cluster har nått 

100 medlemmar
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